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EL CONGRÉS D’ATENEUS
En el darrer Des del Nord, en un article sobre la Federació d’Ateneus de
Catalunya de la qual els Lluïsos de
Gràcia en forma part, s’anunciava la
convocatòria del 5è Congrés d’Ateneus
per aquest any 2008. El congrés ja ha
començat i s’ha plantejat d’una manera
innovadora, oberta i participativa, on es vol que tant els dirigents de les entitats com els seus associats puguin opinar i
fer propostes que ajudin a confeccionar les ponències marc
que es debatran a la cloenda que se celebrarà la primera
quinzena de febrer de l’any vinent.
Per aquest motiu, i amb la voluntat que totes les persones
implicades a les associacions hi puguin participar, s’han
plantejat tres fases diferents d’aquest congrés, la primera,
que es va iniciar el passat 12 d’abril i que clourà el 28 de
juny, preveu la realització de 5 debats temàtics.
Crec que aquest congrés ens donarà la possibilitat de dissenyar el futur del moviment associatiu català emmarcat dins
l’ateneïsme cultural. És una bona proposta la que fa la Federació d’Ateneus, però cal que la resposta dels més de 75.000
associats d’arreu del país es visualitzi amb una alta participació al llarg de l’any demostrant la força i la voluntat de debatre el futur d’aquest model associatiu tan arrelat i específic
del nostre país.
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S’instal·laran diferents bústies a les seus dels 140 ateneus
federats per copsar l’opinió i les propostes dels socis i de la
ciutadania en general. Als Lluïsos, la bústia estarà del 15 al
29 de maig i, durant la tardor, organitzarem una jornada de
reflexió i debat sobre els 5 grans eixos que planteja aquest
congrés. D’aquesta manera, donarem l’oportunitat a tothom
de participar-hi. També es pot fer des del blog:
www.ateneus.cat/5congres.
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Us animo, doncs, a participar-hi i a demostrar, un cop més,
que el moviment associatiu cultural és ben viu, que tenim
ganes de dir la nostra, de pensar i proposar el futur. Ara cal
que utilitzem les eines que tenim a l’abast, tant la bústia,
el blog com la jornada de la tardor. Segur que ens serà
d’utilitat.

Jordi Casassas i Pons
President dels Lluïsos de Gràcia
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CRÒNICA DE GRÀCIA

Per Carles SALAT

CG

Ha estat notícia
a la Vila...

Firma de llibres i
parada de Sant Jordi.

Dissabte 5 d’abril va ser
un dia especial per
Gràcia. Es va fer l’esperat i desitjat homenatge
a l’Albert Musons

El CAT estrena local i el
Tradicionarius torna a casa
El Centre Artesà Tradicionarius ha
estrenat local, o millor dit, ha estrenat
el local que ja tenia, totalment remodelat. La novetat és que l’entrada principal
ara serà per la placeta d’Anna Frank. Un
altre dels grans canvis ha estat la sala
de concerts, modernitzada, millorada
l’acústica, i adequadament tecnificada.
Coincidint amb l’estrena es va iniciar
una nova edició del Tradicionarius,
que tornava a casa després d’uns
mesos ‘d’exili’, obligat per les obres
de millora. L’inici va anar a càrrec
dels grups El pont d’Arcalís i les
Violines, de Jaume Arnella, els
Ministrers de Vilanvoa i dels
Solistes de la Costa.
El Tradicionarius es perllongarà
fins al 13 de juny.
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Homenatge a l’Albert Musons
Dissabte 5 d’abril va ser un dia especial
per Gràcia. Es va fer l’esperat i desitjat
homenatge a l’Albert Musons, que va
tenir dues parts: la de festa popular, i la
d’acte formal organitzat per les entitats.
La festa popular va consistir en una cercavila pels carrers de la Vila, que va
començar a la Plaça del Nord, seu dels
Lluïsos, l’entitat a la que sempre va estar
estretament vinculat, fins al punt d’escriure’n la història. Les colles van anar a
raure a la Plaça de la Vila (Rius i Taulet).
L’acte formal es va fer a la sala de Plens
del Districte, on l’Albert va fer de conseller durant 10 anys. L’acte va ser presentat per la Montserrat Minobis, presidenta del Col·legi de Periodistes. El
també periodista Vicenç Sanclemente
va fer una intervenció recordant tota
la feina feta per l’Albert i, després hi va
haver diverses actuacions musicals.
A la sortida, tothom va coincidir en una

“Els graciencs hem dit ‘sí’
al canvi de nom de la Plaça
de Rius i Taulet pel de Plaça
de la Vila de Gràcia”
idea: aquest homenatge no és un final
d’etapa, ni l’oblit de l’Albert, sinó tot el
contrari, un al·licient més per tenir-lo
sempre present.

Sí a la Plaça de la Vila
Els graciencs hem dit ‘sí’ al canvi de nom
de la Plaça de Rius i Taulet pel de Plaça
de la Vila de Gràcia. El tema es va posar
a votació popular de forma consultiva
entre els veïns i veïnes. Ara toca a la
Comissió del Nomenclàtor de l’Ajuntament de Barcelona dir la darrera paraula.
El nom de Plaça de la Vila de Gràcia ha
estat una iniciativa del Grup 1850, i
molt en especial del seu promotor, el
malauradament desaparegut Albert
Musons. Primer es va proposar el nom
de Plaça de la Vila, però va ser rebutjada per Nomenclàtor perquè era massa
genèrica. El Grup 1850 no es va fer
enrere i va proposar Plaça de la Vila de
Gràcia, nom que va obtenir el suport
dels grups polítics. Ara, la consulta veïnal ha acabat de confirmar l’acceptació
dels graciencs al nou nom.

El llibre de Josep Maria Contel
sobre els refugis de Gràcia
Aquest Sant Jordi s’ha posat a la venda
l’esperat llibre “Gràcia, temps de bombes, temps de refugis", de Josep Maria
Contel, editat per La Font de l’Atzavara,
del Taller d’Història.
El llibre inclou 80 entrevistes personals,
i 150 il·lustracions, entre fotos, gràfics,
mapes, etc. L’editarà l’editorial del Taller
d’Història, La Font de l’Atzavara. Té més
de 300 pàgines, i inclou documents
inèdits, importants per entendre els
atacs que va patir Barcelona, i dels que
curiosament Gràcia en va quedar bastant al marge.
Entre els documents inèdits en destaquen dos: l’informe secret d’Eugène de
Savoia, de l’any 1937, on s’expliquen tots

(a dalt) Homenatge
a Albert Musons.
(a baix) Entrega dels
Premis Vila de Gràcia.

els detalls de l’atac de l’aviació italiana
contra Barcelona. El segon document,
preciós i fonamental, és la narració
escrita minut a minut dels bombardeigs, feta per la Junta de Defensa Pasiva. L’acabament del llibre de Josep
Maria Contel coincideix amb el 70 aniversari dels bombardeigs de Barcelona
per l’aviació italiana, els dies 16, 17 i
18 de maig.
El llibre de Contel conté episodis i
dades fonamentals per entendre
aquells dies. Aquest n’és un resum:
• La Festa Major de Gràcia va decidir l’any 1936 suspendre la Festa i
dedicar els diners als damnificats
del 19 de juliol.
• En els Jardinets de Gràcia hi havia
la central on es rebien les alarmes
de bombardeigs. Des dels Jardinets
s’activaven les sirenes per tot Barcelona.
• Quan els avions venien de Mallorca, els bombardeigs eren més efectius perquè el sol els quedava a
l’esquena i es feien materialment
invisibles.

S’atorguen els Premis Vila
de Gràcia
Com cada any s’ha fet la cerimònia de
lliurament dels Premis Vila de Gràcia,
presidida pel regidor Guillem Espriu,
amb la presència del President del Districte, Ricard Martinez, i els consellers
del Consell Municipal.
L’acte es va fer a la Biblioteca Jaume
Fuster, que ja s’ha consolidat com l’espai ideal per aquesta cerimònia.

acció en defensa de la sostenibilitat).
Matheu Rovira C.B (Premi a la
millor acció en matèria de rehabilitació privada d’edificis i/o habitatges).
Col·legi Sant Josep (Premi a la
millor iniciativa pedagògica esportiva
i d’educació reglada), Cotolengo del
Padre Alegre (Premi a la millor tasca
o acció en defensa dels valors cívics),
Eix Comercial Gran de Gràcia (Premi a un establiment o projecte
comercial). Lluïsos de Gràcia (Premi
a la millor iniciativaen defensa de les
llibertats nacionals de Catalunya i/o
divulgació o promoció de la llengua
catalana). Taller d’Història (Premi a
la millor tasca de recerca o divulgació històrica en defensa de la recuperació de la memòria col·lectiva dels
territoris que conformen l’actual districte de Gràcia). Alfons Casas (Premi a la millor actuació comunicativa
i/o difusió de l’actualitat dels territoris que conformen l’actual districte
de Gràcia).

Els premiats van ser:
El Prepòsit de l’Oratori Sant Felip
Neri: Mn. Ferran Colàs (Premi d’Honor de Gràcia a títol individual). El
Centre Moral Instructiu de Gràcia
(Premi d’Honor de Gràcia a títol
col·lectiu). Laboris (Premi a la millor

A aquestes premiats cal afegir la proposta per les Medalles d’Honor de
Barcelona. Els proposats van ser l’Albert Musons i la Isabel Sanagustín,
presidenta de les Colles de Sant Medir,
que en breu deixarà el càrrec.
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Per Josep Maria CONTEL

DESTACAT

DT

La commemoració
de la Revolta de
les Quintes 1870

Dins del calendari gracienc de celebracions
periòdiques, des de fa
alguns anys i impulsat
per l’Albert Musons, es
va instaurar la commemoració de “La Revolta
de les Quintes”, una
celebració que té lloc
cada mes d’abril, a
cavall de la Setmana
Santa.

“Gràcia va despertar sota el
foc continuat de canons, els
quals, parapetats al passeig
de Gràcia a l’alçada del carrer
Provença, llançaren aquell dia
sobre la vila i el seu campanar, que no deixava de sonar,
més de vuit-centes bombes”
6

É

res com a protagonista i la col·laboració
de persones d’altres entitats de Gràcia.
Els actes en commemoració de la Revolta
de les Quintes van tenir lloc, enguany,
entre els dies 6 i 17 d’abril.

Poc després de crear-se, la colla de trabucaires de Gràcia va decidir que la seva
diada anual s’esdevingués també en
aquestes dates en commemoració dels
fets de 1870. L’any 2007 va iniciar-se una
representació teatralitzada de la Revolta
de les Quintes, amb la colla de trabucai-

La Revolta de les Quintes va tenir lloc
el mes d’abril de 1870, quan el Govern
Civil de Barcelona, seguint instruccions
del govern del país -el qual s’havia compromès a no cridar més lleves-, va ordenar que el diumenge 3 es fes el sorteig
d’una nova quinta o lleva de joves per
incorporar-los a l’exèrcit. A Gràcia
aquest sorteig implicava a 175 nois, dels
quals se n’havien d’escollir 46.

s una festa que inicialment
comptava amb l’actuació dels
castellers de Gràcia i que va
incorporar més tard les altres
colles de cultura popular de la vila. Per
altra banda, el Districte de Gràcia va
afegir a les celebracions el lliurament
de Premis Vila de Gràcia.

Malgrat l’ordenat, aquell diumenge no
hi va haver sorteig a Gràcia. L’endemà,
dilluns 4, com en altres pobles del pla i
a la ciutat de Barcelona, a Gràcia un
nombrós grup de dones s’aixecà contra
aquesta nova lleva, es concentrà davant
l’Ajuntament de la vila, l’assaltaren i
llençaren pel balcó els papers i els
mobles, els quals cremaren al mig de la
plaça, malgrat l’intent conciliador de
Francesc Derch, president del Comitè
Republicà de Gràcia i que un any abans
s’havia compromès a encapçalar les protestes dels graciencs en cas d’una nova
quinta. Una de les dones s’apoderà del
campanar i va començar a tocar a
sometent, un toc que no cessà fins la
caiguda de Gràcia, el dissabte al matí.
Conseqüent amb les seves paraules,
dites un any abans, Derch va convocar a
tots els que volguessin lluitar al peu de
l’arbre de la Llibertat, a la plaça del Sol.
Respongueren a aquesta crida unes 60
persones armades. Es van fer forts en
diferents indrets de la vila, on aixecaren
diverses barricades. Van instal·lar la
principal defensa, en el límit on es
fonen el carrer Gran i el passeig de
Gràcia, un espai que avui correspondria
al capdamunt dels Jardinets, on, per
bastir la barricada, tallaren els arbres i
aixecaren les llambordes del carrer.
El dimarts 5, Gràcia va despertar sota
el foc continuat de canons, els quals,
parapetats al passeig de Gràcia a l’alça-

da del carrer Provença, llançaren aquell
dia sobre la vila i el seu campanar, que
no deixava de sonar, més de vuit-centes
bombes. Al migdia, arribaren uns 150
homes mal armats de Sant Martí de
Provençals, els quals, en no ser considerats necessaris, tornaren al seu poble.

que fou aprofitat pels graciencs per
retirar-se a descansar.

El dimecres 6, a la revolta s’afegeix la
pluja, mentre continua el foc artiller
sobre Gràcia, acompanyat també de
descàrregues de fuselleria contra els
integrants de la principal barricada.

A la matinada del dissabte 9, el foc dels
atacants sobre les posicions dels revoltats de Gràcia es tornà més intens. Afeblides les defenses, els graciencs van
recular fins el turó del Coll, on finalment es dispersaren. En aquest moment
Francesc Derch emprengué, amb dos
companys, el seu exili de Gràcia. Sobre
les 6 hores del matí, l’exèrcit entrava a
la vila, ordenant obrir totes les portes,
saquejant botigues i assassinant o afusellant diferents persones que consideraren revoltades. El balanç de víctimes
d’aquesta revolta a Gràcia fou, com a
mínim, d’unes vint-i-set persones.

El dijous 7, a trenc d’alba, les tropes
intenten assaltar en dues ocasions la
barricada del carrer Gran, sent rebutjats pels defensors. Alguns atacants han
de cercar refugi en els propers Camps
Elisis. Al llarg del dia, l’exèrcit va anar
concentrant més de 5.000 homes, 20
canons de gran calibre i 40 d’artilleria
de muntanya al front establert del
carrer Provença. Pel que fa a les forces
defensores de Gràcia el seu número no
superava els dos-cents homes.
El divendres 8, continua la pressió
sobre els amotinats de Gràcia contra la
lleva, els quals comencen a notar el
cansament de la lluita i de les hores
passades a les barricades de la vila.
Quan els defensors comencen a donar
senyals de feblesa, un contingent de
voluntaris d’altres pobles arribà a Gràcia, cosa que propicià un relleu a les
barricades amb homes de refresc, fet

Mentre aquests dies l’exèrcit bombardejava Gràcia, famílies senceres van haver
de fugir de la vila i anar a buscar refugi
a Vallvidrera.

Un dels actes de la celebració d’enguany fou una tertúlia sobre revolta que
va organitzar el Taller d’Història de Gràcia, el 10 d’abril, al local de la Federació
de Festa Major, en el decurs de la qual
un dels assistents, el senyor Eduard
Giménez i Ferrer, va fer entrega, al Taller
d’Història, de la copia d’una carta del
seu besavi, Estéban Giménez Guerra, al
seu fill que es trobava a Cuba, relatant
els fets de Gràcia. Un escrit sense cap
dubte molt interessant i que dóna un
altre angle de visió dels fets de 1870.
7

Per Èric LLUENT

CONTRACRÒNICA

Santa
innocència
poli bo i el poli dolent. De totes maneres, la realitat és que un hacker va utilitzar el domini de l’equip gracienc per
danyar l’altra web, cosa per la qual no
hem hagut de veure cap escapulat assegut al banc dels acusats.

CC
E
“El Cisco em comentava
que vivim en perill constant, que amb això d’internet i la globalització qualsevol persona pot usar la nostra identitat per fer malifetes. Personalment, sóc del
parer que més val viure
tranquil sense pensar en tot
el que et pot passar i anar
tirant, que diuen”

8

l meu amic Cisco em truca l’altre dia exaltat i amb veu tremolosa: “diuen que un tal Xavier
Arias, del Club Excursionista
de Gràcia, vol pujar l’Everest en menys
de 24 hores i sense oxigen!”. “Sí, està
molt bé, i?”, vaig contestar-li. “Com s’ho
farà, si jo no aguanto ni trenta segons
sota l’aigua?”. Santa innocència, vaig
pensar, mentre li explicava que es tractava d’una ascensió sense oxigen
embotellat. ‘Innocent’ és un terme amb
significats molt distints. En aquest cas,
a en Cisco més que d’innocent el
podríem qualificar de despistat o, més
aviat, una mica poca-solta. Però a Gràcia també hi ha casos en què la innocència respon al significat emprat en
llenguatge jurídic.
És el cas del Club Esportiu Europa, el
qual durant el mes de febrer i fins fa
poc, ha estat vinculat a una investigació realitzada, ni més ni menys, que per
l’FBI. Sí, el dels agents Mulder i Scully,
tot i que desconeixem si ells portaven
aquest cas en concret. Sigui com sigui,
l’Europa va ser sospitós d’haver atacat
la web central de la multinacional dels
Estats Units, General Motors. El que
se’n diu un marron de primera línia.
Encara m’imagino la cara de Guillaume
de Bode, president del club, rebent
aquesta informació per telèfon, recordant sèries de policies i imaginant-se
assegut en una habitació fosca amb el

El Cisco em comentava que vivim en
perill constant, que amb això d’internet i
la globalització qualsevol persona pot
usar la nostra identitat per fer malifetes.
Personalment, sóc del parer que més val
viure tranquil sense pensar en tot el que
et pot passar i anar tirant, que diuen. El
cert però és que hi ha gent que fa coses
estranyes, malifetes d’aquelles que et
preguntes: “feia falta?”.
Fa poc, per exemple, s’ha sabut que l’autor de l’agressió contra el drac del Park
Güell haurà de pagar 6.000 euros de
multa. És una notícia que des del principi em va cridar l’atenció. Sempre m’he
preguntat si l’atacant de la bestiola gaudiniana era la versió moderna del cavaller Sant Jordi i, simplement, va fer la
seva feina: matar el drac. Enlloc d’una
llança, una barra de ferro. No s’ha de
descartar cap hipòtesi. Però en cas de
ser certa, algú en sap alguna cosa de la
princesa? S’han casat? Tenen fills? Per
rara, però, la notícia que s’ha conegut fa
cosa d’un mes i que deia que algú havia
abocat als contenidors de recollida
pneumàtica, les bústies grises del carrer
Gran, un televisor –què difícil ha de ser
fer-lo passar per aquell forat- i ciment.
Ciment? Qui podia haver estat? Un aficionat a Brikomania que es va desil·lusionar al veure que per la tele tot semblava
més fàcil però que a l’hora de la veritat
construir-se una piscina al balcó de casa
no era tan senzill? Un especulador amb
el seu negoci a la baixa al qual ara li
sobra ciment per tots costats? Res no
se’n sap d’aquest Expedient ‘X’ gracienc.
Tot serà fer una trucadeta a l’FBI...

Per Jordi ALBERTÍ

RACÓ LITERARI

Joaquim Ruyra,
1858 - 2008

RL
150 anys del naixement
d’un escriptor blanenc i
gracienc.

E

l 27 de setembre de 1858 va néixer a Girona l’escriptor Joaquim Ruyra. La
seva infantesa i joventut la va passar a Blanes. Ell com ningú va saber descobrir l’ànima d’aquesta vila de la costa. El llenguatge dels seus mariners, la
bellesa dels seus paisatges i els valors de la seva gent li van servir per teixir
unes narracions que són valorades pels crítics literaris com unes de les més reeixides
de la literatura catalana.
Ruyra va ser un home de salut delicada. Per aquest motiu, a partir dels anys vint
del segle passat, va optar per passar els hiverns a Barcelona, lluny de la humitat i
de les ventades de voramar. Tenia pis al principal del número 19 del carrer Bretón
de los Herreros –abans carrer de Riego–, just al darrera del bosc de la finca La
Fontana de la família Prat, ben a prop, per tant, de la seu del Club Excursionista
de Gràcia, entitat amb la qual va col·laborar escrivint, el juliol de 1932, un article
titulat «L’excursionisme i la marina», per a Mai Enrera, el butlletí social. El 1933
també va presidir i cloure la III Festa del Llibre organitzada pel Club.
Ruyra no va excel·lir com a poeta. Tanmateix, crec oportú deixar que ens reciti el
sonet que el 1934 va dedicar als ratpenats, aquest petit mamífer nocturn tan present en la iconografia catalana i que tant s’estima l’escriptor Carles Ruiz Zafón.

La Ratapinyada
Com parracs de paraigua puntejats i amb branilles,
Ses ales estrambòtiques voleien per l’espai,
Amb unes giragonses que semblen ésser filles
D’un atzar que fluctua sens norma prendre mai.
Dels altres fills de l’aire no té el llinatge gai,
Ans, pel seu, s’aproxima més als llops i a les guilles,
I amb tot i no ésser objecte de terror ni d’esglai,
La miren amb basarda les ànimes senzilles.
Els murris la penaren amb maligna fal·lera
I, si l’haven, l’occien amb una mort cruel.
Jo en canvi, me la miro com serventa fidel,

De la qual sols s’obira la mà negra i feinera
Que va i ve i dóna voltes, àgil i escarrassera,
Neteja que neteja la lluerna del cel.

Per Alba IRIGOYEN

REPORTATGE

RP
Del 25 de març al 4 del
passat mes d’abril, els
pares i mares de Gràcia
van preinscriure els seus
fills i filles a les escoles i
instituts del Districte per
al curs 2008-2009, per
al qual s’han ofert 490
places públiques per P3 i
550 concertades, més
226 places públiques per
1º d’ESO i 175 concertades pel que fa al Districte
de Gràcia.

Fotos cedides pel
periòdic l’Independent
de Gràcia
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L’educació a Gràcia,
entre l’oferta
i la demanda

l 15 d’abril va tenir lloc el sorteig públic als serveis centrals
del departament d’Educació i,
en aquesta mateixa data, les
famílies van saber si la seva petició
havia estat acceptada. Pel que fa a l’educació de 0 a 3 anys, la preinscripció
s’ha fet entre el 5 al 16 de maig. En tots
aquests casos, però, trobar el centre
desitjat no sempre és possible, tot i l’esforç de l’administració perquè el repartiment sigui el més ajustat possible a la
circumstància social de cada districte.

E

plena gratuïtat de l’educació obligatòria i, per l’altra, la idea de servei públic
educatiu introduïda pel Pacte Nacional
d’Educació –aprovat l’any 2006– que
es defineix com “el servei de l’educació
escolar considerat com un servei
essencial de la comunitat, destinat a
fer que l’educació escolar sigui assequible a tothom, sense distinció de cap
classe, en condicions d’igualtat d’oportunitats, amb la garantia de regularitat
i continuïtat, i amb l’adaptació progressiva als canvis socials” (PNE, p.22).

Però quines han de ser les condicions
bàsiques que ha de reunir el nostre sistema educatiu? Per una banda, la
garantia d’una educació de qualitat i la

Per assegurar que el sistema funcioni i
vetlli per tots els interessos, hi ha diferents actors que tenen veu en el disseny d’un projecte comú que atengui la

“L’educació escolar ha de ser assequible a tothom, sense distinció de cap classe, en condicions d’igualtat d’oportunitats, amb
la garantia de regularitat i continuïtat, i amb l’adaptació progressiva als canvis socials”

realitat social. A nivell local, Carmen de
Dios, tècnica d’educació del districte,
destaca el consell escolar de Gràcia
–de caràcter consultiu– com un dels
òrgans més importants, on està representada tota la comunitat educativa,
tant de l’escola pública com de la concertada, amb els directors i directores,
el professorat, els pares i mares, l’alumnat i les associacions. La gestió de l’educació a la ciutat queda en mans del
Consorci d’Educació de Barcelona, un
ens creat pel govern de la Generalitat i
l’Ajuntament de Barcelona. De Dios
apunta la importància que té la funció
del consell, com a nexe entre l’escola i
el territori, ja que aquest pot exigir un
replantejament de les propostes fetes
pel Consorci, com en el cas recent de
les onze al·legacions fetes en base al
mapa escolar. Per altra banda, el
govern del districte també té competències en l’àmbit educatiu, com la cerca de sòl per a la construcció de nous
centres educatius, el seguiment de les
obres i el paper d’interlocutor, coordinador i dinamitzador.
Quan es compleix un any després de
les últimes eleccions municipals, celebrades el maig de 2007, Montserrat
Vilalta, membre de la Coordinadora
d’AMPAs de l’escola pública de Gràcia i

presidenta de l’AMPA del CEIP La
Sedeta, destaca l’augment en la participació al Pla d’Actuació de Districte –el
qual estableix l’educació com la prioritat a atendre a Gràcia– i també a la
Coordinadora. Aquest increment, derivat d’un augment de les inquietuds per
part de la comunitat de pares i mares
dels escolars, segons Vilalta, és positiu
perquè garanteix una major pluralitat a
l’hora de dissenyar un projecte comú
que s’adapti als canvis socials. David
Companyon, conseller d’educació del
districte per ICV-EUiA, recalca que la
comunitat educativa de la zona sud és
més forta i estructurada que no pas al
nord, raó per la qual s’han engegat
programes que reforcin la implicació
de les AMPA, mestres i alumnat. No
obstant això, en situacions puntuals de
reivindicació es veu un clar augment
de la participació, puntualitza Vilalta,
com quan es va anunciar la intenció de
tancament de l’IES Bosch i Gimpera,
finalment descartada pel Consorci d’Educació, almenys fins que les obres del
nou IES Vallcarca s’acabin. Si bé és cert
que hi ha molts aspectes a solucionar
en matèria d’educació al districte,
Companyon expressa que la comunitat
educativa fa un balanç positiu del funcionament de l’escola amb suport
públic de Gràcia.

La distribució de l’alumnat
Gràcies a la participació al Consell
Escolar Municipal, Vilalta té una visió
global sobre la segregació de la població escolar en funció del seu origen
socioeconòmic, fet que es fa molt palès
a Ciutat Vella però que a Gràcia, en
menor grau, també es produeix. Els
col·legis concertats com Claret i Sant
Josep-Teresianes o, entre l’oferta pública, el CEIP Reina Violant, reben molts
menys alumnes procedents de la nova
immigració i els que reben són d’una
classe econòmica determinada, mentre
que centres públics com el CEIP Josep
Maria Jujol, el CEIP Rius i Taulet, el
CEIP Patronat Domènech i el CEIP-IES
La Sedeta en reben més (en aquest
últim cas, un 60% del nou alumnat de
P3 era nouvingut). Vilalta, en nom de
les AMPA del districte, demana que el
Pla Nacional d’Educació redueixi les
diferències entre l’escola privada i la
concertada, com passa amb la contraprestació econòmica que rep l’escola
concertada per la matriculació d’alumnat immigrant. En aquest sentit, Pilar
Bestué, directora del CEIP Montseny i
representant dels directors i directores
de l’escola primària pública juntament
amb Albert Colàs, en representació del
CEIP Rius i Taulet, al Consell Escolar
del districte, insisteix que cal distribuir
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REPORTATGE
La UNESCO considera que l’educació és un dret de tota persona des
del naixement i al llarg de tota la
vida, considerant l’educació com un
tresor i l’escola com un bé per
tothom, sense discriminació d’edat,
de procedència, de gènere, de creença o de capacitat. És l’escola la que
ha de compensar amb equitat les
desigualtats existents a la societat.
En conseqüència, des d’aquesta visió,
l’escola ha de ser inclusiva; la diferència i el pluralisme en són valors
essencials i, per tant, les seves metodologies han de respondre als reptes
actuals respectant la dignitat i la llibertat dels infants i joves.
Extracte de la carta “Participació i
diàleg” d’Irene Balaguer, presidenta
de l’Associació de Mestres Rosa
Sensat, publicada al diari AVUI,
15.02.08.

l’alumnat immigrant a les escoles públiques i concertades de forma igualitària,
amb l’objectiu d’evitar la creació de
guetos també a Gràcia, i destaca el
valor afegit que aporta la multiculturalitat a l’aula.

El nord i el sud de la Vila
Bestué, des de la perspectiva de directora del CEIP Montseny, també lamenta el
trencament entre el nord i el sud del
districte de Gràcia: mentre que el sud
12

pateix concentració i saturació, el nord
–amb una orografia complicada– registra
places vacants que són adjudicades a l’alumnat que no ha accedit a la seva primera opció. En alguns casos, com l’anteriorment referit de l’IES Bosch i Gimpera,
es tem el possible tancament per manca
de matriculació. Una factible solució que
veu Bestué a aquest problema és millorar
la connexió entre el nord i el sud.
Carme López, directora de l’IES La
Sedeta i representant dels directors i
directores d’ensenyament secundari
públic, sosté que amb els quatre instituts que actualment funcionen al districte, la zona està ben coberta. De tota
manera, Carme López adverteix que cal
fer una previsió per d’aquí a quatre
anys, quan s’incrementarà el nombre
d’alumnat de secundària. Al respecte de
la planificació, David Companyon alerta
del retard de deu anys que portem per
dur-la a terme, tenint en compte l’índex
de natalitat i nouvinguts, sobretot a la
zona sud de la Vila. En aquesta línia, el
portaveu d’ERC al districte, Àlex López,
reclama que s’acabi de solucionar el
mapa escolar i que es faci una distribució homogènia dels equipaments d’educació pública, cosa que es començarà a
resoldre, segons Àlex López, amb la
inauguració de dues escoles bressol
públiques més en aquest mandat. Alberto Belón, portaveu del PP a Gràcia, proposa posar en funcionament quatre

noves línies d’ESO i dues per primària.
Plantejant una qüestió més de fons, el
portaveu d’Educació de CiU al districte, Francesc Gambús, demana una planificació per atendre l’alumnat amb
necessitats educatives especials derivades de la inadaptació al medi escolar
en els centres d’educació secundària.
“Tenim un món basat en la societat del
coneixement i un sistema educatiu que
no prepara l’alumnat per a la realitat
de la vida adulta”, adverteix. Gambús
proposa fer un registre i un estudi a
fons de la tipologia d’aquest alumnat,
per tal de poder atendre les seves
necessitats de forma ajustada i evitar el
fracàs escolar.

Augment de places a les escoles
bressol
Conxi Garcia, responsable de la Llar
d’Infants Regina, planteja des de la iniciativa privada la proposta d’augmentar
amb cinc infants més cadascuna de les
línies de les escoles bressol, amb el qual
pal·liar el dèficit d’oferta. “No afectaria
en excés el dia a dia del centre i sí
milloraria el problema de més famílies”,
apunta. Donada la insuficiència de l’oferta pública, Garcia proposa també un
recolzament econòmic més gran de les
administracions per a la iniciativa privada. CiU i PP són els partits més sensibles a aquest plantejament: el portaveu
del PP, Alberto Belón, proposa l’acceleració de les obres de l’escola bressol

El passat 28 d’abril de 2008, el conseller Maragall va presentar l’avantprojecte de Llei d’Educació de
Catalunya. A continuació es destaquen
algunes de les opinions dels sindicats:

pública però també la construcció de
vuit noves escoles bressol amb el suport
de la iniciativa privada, fet que suposaria un increment de 873 places, el 20%
de la població actual de 0 a 2 anys.
També CiU, a través del seu portaveu
d’Educació, Francesc Gambús, proposa
augmentar el nombre de concerts d’escoles bressol privades per fer més assequibles els preus. David Companyon
recorda que el PAD estableix la construcció de 4 escoles bressol públiques
en l’actual legislatura. Com a dada afegida, en l’àmbit de P3, en el nou curs
2008-2009 es calcula que més del 50%
de la població nascuda al 2005 tindrà
problemes per accedir-hi; per pal·liar el
dèficit, l’administració ha concertat
dues noves línies de 25 places, una amb
l’escola Sant Estanislau de Kostka i l’altra amb La Salle Gràcia, assolint la xifra
de 550 places concertades per a P3.
Encara hi ha un altre element de debat
educatiu, segons apunta Josep Martí
Santos, director de La Salle Gràcia: el
concepte de continuïtat i integració de
tots els cicles de formació de l’alumnat
perquè es pugui rebre tota l’educació
obligatòria en un mateix entorn. Mentre l’escola pública opta per l’associació entre CEIP i IES –Companyon
esmenta el concepte de “matriculació
única”, una proposta que fa el consell
d’educació que suposa que les famílies
només hagin de matricular els fills

quan entren a l’escola bressol i la resta
d’itinerari estigui predefinit amb antelació–, l’escola privada tendeix a presentar una oferta integrada. La Salle
Gràcia, actualment, està especialitzada
en la secundària, el batxillerat i la formació professional, però espera completar tots els cicles i així ho ha
començat a fer amb una nova línia de
P3. Martí Santos també es mostra crític
amb l’administració per incomplir la
promesa dels contractes-programa
–dotació de recursos que fa l’Administració al centre concertat per tal que la
prestació del servei educatiu d’interès
públic que fa el centre sigui gratuït–
de cara a 2010 o les despeses afegides
per la implantació de la sisena hora. En
canvi, Martí Santos posa de manifest
que iniciatives com Temps de barri o
obrir els patis en horari no lectiu ja es
fan a La Salle Gràcia des de fa molt de
temps sense cap suport econòmic
públic, quan tot just ara s’implanten a
la xarxa pública. David Montfort, que
intervé com a representant dels Lluïsos
de Gràcia en el disseny del pla educatiu d’entorn el districte, defensa el desenvolupament d’iniciatives que apropin
els petits i joves al seu entorn social,
promoguin la vida de barri i creïn un
sentiment de pertinença, però matisa
que tot i haver progressat positivament
respecte a les propostes d’activitats en
horari lectiu, encara queda molt a treballar pel que fa al temps de lleure.

Josep Mª Álvarez, secretari general
d’UGT i Enriqueta Nogales, sindicalista de FETE-UGT: Promeses incomplertes en quant a l’educació dels 0 als 2
anys, ja que no es contempla.
S’estableix una carta de compromís
que els pares i mares han de firmar
conforme es comprometen amb l’educació de llurs fills, però no es fa la
mateixa exigència als centres conforme es comprometin a educar els
pares en matèria de pedagogia dels
fills. S’incideix molt sobre la protecció
jurídica i assistencial de l’alumnat,
però es fan ulls cecs a la vulnerabilitat
del professorat.
Joan Coscubiela, secretari general de
CCOO: L’educació s’ha de contemplar
com un dels principals elements integradors de les persones immigrades a
Espanya. Cal major implicació per part
de les empreses, per tal d’aconseguir
la conciliació d’horaris familiars. Cal
evitar la segregació escolar i ampliar
el nombre de places públiques.
Rosa Canyadell, cap de premsa
d’USTEC-STEs: La nova llei posa escola
pública i concertada en un mateix
sac, sense assegurar que l’escola concertada no faci selecció d’alumnat.
S’estableix una gestió de l’escola des
del punt de vista empresarial i no
com a servei públic. El batxillerat nocturn és important per donar igualtat
d’oportunitats.
Pere Forga, secretari d’informació
d’USOC-Federació d’Ensenyament:
L’escola concertada i la pública no
han d’estar confrontades i s’han de
finançar de manera suficient, ja que
donen un servei essencial. La llei ha
de fer que l’alumnat assoleixi l’ensenyament obligatori, però també ha de
potenciar l’excel·lència educativa, és a
dir, aquells alumnes amb més capacitats per destacar
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Per Míriam RODRÍGUEZ

Pare
Adolfo
Nicolàs

ENTREVISTA

ET
El passat mes de gener,
el pare Adolfo Nicolás
Pachón es convertia en el
nou Papa Negre, que és
com es coneix al General
Superior de la Companyia
dels Jesuïtes. Nascut a
Palència fa 71 anys, és
una persona culta, de
caràcter obert i tolerant,
que ha viscut la major
part de la seva vida a
Àsia. En una entrevista
per al Des del Nord, recorda els anys que va viure a
Barcelona i el seu pas pels
Lluïsos, alhora que fa una
valoració del seu nou
càrrec, de la societat
actual i de la convivència
entre cultures.
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Tot i que va néixer a Palència, va passar uns anys de la seva infantesa a Barcelona. Com recorda aquesta època?
Aquells van ser els meus anys més feliços. No teníem gaires coses, però ens
ho passàvem bé jugant amb els amics.
Primer, vaig anar al Col·legi de Sant
Salvador dels Germans de les Escoles
Cristianes i més tard a Lesseps, on ens
educaven molt bé i es dedicaven a
cadascun de nosaltres. També teníem
els Lluïsos de Gràcia, per a fer altres
activitats esportives, religioses i culturals. Els anys d’infantesa van ser molt
creatius: fabricàvem joguines amb
qualsevol cosa, ens explicàvem històries, fèiem entremaliadures, ens barallàvem de broma sabent que tornaríem
a ser amics... No teníem complexes i no
ens importava on havíem nascut, ni
quants diners tenien els nostres pares.
Érem simplement amics i ho compartíem tot per passar una bona estona.

I estant a Barcelona, va conèixer els
Lluïsos de Gràcia. Durant quant de
temps hi va estar vinculat?
Vaig anar als Lluïsos uns cinc anys. Allà
vaig fer catequesi, vaig aprendre a
jugar al ping-pong, al frontó, a utilitzar
calç per marcar la pista de bàsquet, a
preparar festes de Nadal, a disfrutar
del teatre... Recordo especialment “Els
Pastorets”, que veia amb gran entusiasme cada any. De fet, encara podria dir
de memòria algunes línies del Dimoni i

Sant Pere, que em feien molta gràcia.
Als Lluïsos també vaig aprendre a tractar amb persones d’altres generacions
amb respecte i estimació. Mossèn Penina és per a mi un nom màgic que
recordo de forma entranyable.

El 1960, amb 24 anys, i després de llicenciar-se en Filosofia, va marxar al
Japó, país al qual sempre ha estat vinculat, per estudiar japonès i Teologia.
Per què va triar aquest destí?
La veritat és que jo no el vaig escollir.
El Superior General de la Companyia
de Jesús va escriure una carta a tots els
jesuïtes demanant voluntaris perquè es
necessitava ajuda en molts països del
món. Jo m’havia fet jesuïta per a servir
a Déu i els altres allà on fos necessari i,
naturalment, em vaig oferir voluntari
per a aquesta missió, sense indicar cap
país de preferència. Quan em van convidar a anar al Japó, vaig acceptar amb
moltes ganes i mai me n’he penedit.
Al Japó, m’hi he sentit com a casa i
crec que els japonesos també s’han
sentit bé amb mi. Hem encaixat amb
molta naturalitat i amb els anys, les
distàncies s’han escurçat molt.

Què suposa per a vostè ser el nou
Superior General de la Companyia de
Jesús?
Una mescla de sensacions. Significa un
canvi total de vida, des de les coses
externes a la relació amb els altres. Per

“Als Lluïsos també vaig aprendre a tractar amb persones
d’altres generacions amb respecte i estimació”

“La riquesa de l’intercanvi
entre Orient i Occident serà
una font de saviesa nova i creativa”.

a omplir el càrrec”. L’Adolfo Nicolás és
qui és i creixerà amb les noves responsabilitats aportant la seva manera de
veure el món, de llegir l’Evangeli, el
seu talant dialogant i obert, el seu desig de servir als altres, especialment als
joves i el seu futur, i la seva consciència que ningú és infalible i que cal
pensar les coses amb profunditat. És
a dir, aportarà el que és i porta al seu
cor i cos, educat i reeducat en diverses
parts del món.

Ha viscut molts anys de la seva vida al
Japó i a Filipines i coneix molt bé la
cultura oriental. Creu que hi ha diferents percepcions de la vida a Orient i
a Occident?

altra banda, puc continuar amb senzillesa la meva vida anterior al servei de
l’Església i dels altres. De vegades, em
sento aclaparat per l’amplitud i la
importància d’alguns temes, d’altres,
sóc més conscient que no estic sol en
aquesta empresa, sinó que tinc un
equip sòlid de jesuïtes ben preparats,
que m’ajuden en la gestió dels assumptes. I puc afirmar, radicalment, que jo
no he canviat. Segueixo sent la mateixa
persona, amb els mateixos defectes, les
mateixes virtuts –si podeu trobar-les!– i
sense històries ni mitologies personals.

Com a Moderador de la Conferència
Jesuïta a Àsia Oriental i Oceania, ha
residit fins ara a Manila, Filipines. Amb
el seu nomenament com a Superior
General, canviarà aquesta ciutat per
Roma. Com encara el nou canvi?
Aquesta és la part més fàcil del nou
càrrec. Jo he viscut a Castella, Catalunya, Galícia, Madrid, Itàlia, Alemanya,
Estats Units i en diverses parts del Japó
i del sud-est asiàtic. Al llarg de la meva
vida, he après que els llocs no defineixen les persones ni els donen pau ni
alegria. Qualsevol lloc del món és bo si
estàs centrat en la teva missió, tens
relacions personals pacífiques i saps
que la teva vida té un sentit. La tradició
jesuïta de desarrelament material i llibertat interior és una gran ajuda per a
la disponibilitat i mobilitat en la nostra
tasca. Allà on estiguem al servei dels
altres amb alegria és “Terra Santa”.

Indubtablement. Hi ha diferències profundes, que són fruit de mil·lenis,
d’històries i tradicions diverses, i de
relacions interpersonals i amb l’entorn
també molt diferent. Malauradament,
amb l’enorme progrés científic i unes
relacions internacionals molt obertes,

A vostè, l’han descrit com una persona
progressista, oberta, dialogant i amb
una profunda consciència de justícia
social. Quins trets personals aportarà
l’Adolfo Nicolás a aquest càrrec i com es
reflectiran?
Estic convençut que quan es tria una
persona s’assumeix el risc d’acceptar
tot el que la persona és. No es tria mai
el candidat perfecte, sinó que és té l’esperança que l’elegit pugui “créixer fins
15

“Quasevol lloc del món és bo si estàs centrat
en la teva missió i tens relacions personals
pacífiques “

ENTREVISTA

“A l’Església espanyola li pot anar molt bé
establir un diàleg amb persones d’altres
cultures i religions”

s’està produint una pèrdua notable
dels valors i les percepcions tradicionals. I això està afectant la família, la
comunitat, el sentit de l’harmonia, la
capacitat de sortir de nosaltres mateixos per a dedicar-nos als altres, etc.
Aquestes pèrdues són summament tristes en països com el Japó.

Com veu l’enteniment i la convivència
entre Orient i Occident? És possible el
diàleg entre cultures i religions?
Crec que la trobada Orient-Occident
pot ser molt positiva per a la Humanitat. La complementarietat i riquesa de
l’intercanvi serà extraordinària i una
font de saviesa nova i creativa. Però
aquest encontre no pot ser ni automàtic, ni manipulat políticament. Els
interessos comercials estan robant la
primacia cultural i humana dels dos
móns i els interessos polítics estan
posant a la venda –a preu de vot–
el més profund humanisme que han
desenvolupat tant Orient com Occi16

dent. Nosaltres, els occidentals, hem
d’aprendre a respectar formes i tradicions de la Humanitat, tot i que no
les entenguem ni ens convencin. I
això també s’aplica a les nostres pròpies tradicions.

realitat humana mai para de canviar,
de somiar, de buscar nous horitzons.
Els Jesuïtes estem cridats a estar presents en aquests horitzons per a acompanyar la humanitat en la recerca dels
tresors amagats més enllà de les fronteres conegudes.

Com s’adapta la Companyia de Jesús a
les noves necessitats i demandes de la
societat del segle XXI?

I, finalment, quina és la seva percepció
de l’Església espanyola actual?

De moltes i diverses maneres. Algunes
més encertades que d’altres. Un grup
humà educat, tan gran i culturalment
divers no pot respondre a la realitat de
manera uniforme. La meva esperança
és que sapiguem ser fidels a la nostra
tradició de flexibilitat i recerca seriosa
de Déu en la profunditat de la realitat
humana i en la Paraula de l’Evangeli,
que ens guia en aquest camí. El meu
major desig és que, com Jesús, sapiguem observar, escoltar, entendre i respondre els problemes més reals, més
enllà dels eslògans, les ideologies i la
propaganda política o partidària. La

He de reconèixer que Espanya és un
dels països que menys conec en la seva
situació actual. Hauré de visitar-lo
aviat per a superar aquesta ignorància!
Però, si puc dir alguna cosa a partir de
la meva pròpia experiència, crec que a
l’Església espanyola, com a totes les
esglésies del món, li pot anar molt bé
establir un diàleg obert i d’experiència
amb persones d’altres cultures i religions i d’altres formes de ser i pensar.
La riquesa que Déu ha posat en la
Humanitat és també part de la nostra
fe, recolza la nostra esperança i la nostra caritat.

OPINIÓ

OP

Per Joan LAFARGA

Per Zulma SIERRA

La nova
Gràcia

Nous
graciencs

ràcia, com totes les societats
vives, no és un fenomen estable ni estàtic. Gràcia està en
constant moviment. Està canviant i cada cop més de pressa. Més
enllà de pensar si és bo o no canviar
tant, i sobretot tan ràpid, certament és
així i no acceptar-ho seria viure enganyats. Avui els nous valors entren en crisi
tan ràpidament com van desplaçar els
anteriors. Allò que va restar immutable
durant dècades avui ja no serveix. Prenguem com a exemple les botigues. Moltes ens han acompanyat des de la nostra
infantesa i han format part del nostre
paisatge quotidià. De cop i volta han
tancat per convertir-se en una cadena
franquiciada que ven no sé què mentre
unifica imaginaris i ens allunya de la
nostra història. És així encara que
aquest pretès progrés el podem interpretar no necessàriament com a positiu.
És i prou.

G

iure a Gràcia em recorda la
meva infantesa. Vaig créixer
en un barri de Medellín
(Colòmbia) on no hi havia
alts edificis ni hipermercats. En aquella
època, la meva ciutat només tenia dos
centres comercials, així que les compres les feies a les botigues i supermercats del barri. Això de les grans superfícies, l'angoixa per trobar lloc en un
pàrquing o la incomunicació total amb
els veïns, no ho coneixíem al meu barri
d'infantesa.

Hem de saber entendre que aquests
canvis tan sobtats incideixen de ple en
les nostres tradicions i en la manera
com tenim els graciencs d’interpretar el
món. Molts graciencs de socarrel han
d’abandonar la vila i en canvi en venen
de nous. Els haurem de poder fer un
lloc entre nosaltres perquè sinó la
transmissió de les nostres tradicions
s’anirà esvaint. Parlo de nous graciencs
que poden venir de molt lluny o de més
a prop. Tant li fa. Les entitats hi tenen
un paper determinant. La feina, l’habitatge i la salut depenen d’altres estaments, però l’acollida que ofereix la cultura i l’educació en el lleure depenen
molt de les entitats com ara Lluïsos.
Sobretot la dels més joves.

Van passar els anys, van venir les
mudances, i amb elles, vaig descobrir
que la ciutat s'anava omplint d'alts edificis, que les botigues i tendes deixaven
pas als centres comercials i que els cotxes envaïen cada cantonada. Cada barri
deixava de ser part integral de la meva
llar per convertir-se en una cèl·lula
impersonal més de la gran urbs en la
qual s'anava convertint el meu Medellín.

V

Els nens jugàvem als parcs i tot ho
teníem a mà: n'hi havia prou amb
caminar unes quadres per trobar la
xarcuteria, la carnisseria, la farmàcia, la
sabateria o la ferreteria. Els meus pares
coneixien moltes de les persones que
regentaven aquests negocis i, sens dubte, per a mi, el barri era una extensió
de casa meva.

La Vila de Gràcia em va acollir des del
principi i encara que em va costar ferme un mapa mental de les seves diferents places, a poc a poc les he anat
assimilant com a part de la meva geografia actual. Aquí visc.

Entendre, estimar, participar i adquirir
un sentiment de pertinença és un camí
que el vells graciencs haurem d’ensenyar
als nous graciencs. Ja ho fem. Però encara ho haurem de fer amb més intensitat.
Amb la mateixa intensitat amb que la
nostra societat es transforma.
17

OPINIÓ

Per Joan LIZANDRA

Per Jordi CASSO

Quan se’t casa
una neboda

Conviure amb cultures
i religions diferents

U

H

n dissabte d’octubre de 2003, la coral La Fuga
vam anar a cantar al casament d’una contralt, la
Gemma, que al migdia se’ns casava a l’església
d’Espinelves.

Després del casament, els nuvis van tenir la gentilesa de convidar-nos, al cor sencer, a l’aperitiu del convit, a una preciosa
masia-restaurant a prop de Viladrau: el Mas d’Osor. Tot plegat, esplèndid: menjar, servei, emplaçament... De matrícula
d’honor!!!
Abans d’anar-nos-en en Pau i jo amb el meu cotxe, vaig anar
a saludar en Segimon, un cosí de segon grau de la meva
mare, i la seva dona, casualment també convidats a la festa.
Encara recordo en Segimon –ja difunt–, gracienc de tota la
vida, despatxant a la seva botiga de queviures del carrer Sant
Lluís fins a la seva jubilació... Encuriosit, li vaig fer el comentari obligat de “què n’és, de petit, el món, que ens hàgim
hagut de trobar al casament d’una companya meva de
coral...” Dit això, seguidament li vaig preguntar què l’havia
dut a ell fins allà.
I, amb naturalitat, em va respondre que la núvia era néta
–filla d’un fill– de la seva germana Carme, asseguda al seu
costat. Que bò!!! Al cap de més de tres anys des dels meus
inicis a La Fuga hi descobria una neboda llunyana... I sort,
que en Segimon no es va trobar malament aquell dia i va
poder assistir al casament, que sinó, a hores d’ara encara no
ho sabríem, ni la Gemma –que, òbviament, ho va saber a
l’instant: em van faltar cames...– ni jo.
Quines coses... Certament, les famílies creixen i es dispersen
fins a l’extrem que, estic segur que, diàriament ens creuem
inconscientment amb persones que comparteixen uns
quants cromosomes amb nosaltres. I en molts casos, difícilment ho sabrem mai, si ni tan sols som capaços de trobar
moments per xerrar distesament amb el veïnat. Bé, tampoc
no es tracta que, a partir d’ara anem tots plegats amb un
arbre genealògic enganxat a la camisa o a la jaqueta, o bé
amb un xip que dugui digitalitzada la mateixa informació i
que faci “piiiiiiiip” cada cop que detecti coincidències amb
els xips d’altra gent... Us ho imagineu?
Tot això ja vindrà o potser no... En tot cas, mentre esperem
que la tecnologia progressi, podem “fer temps” començant a
saludar els veïns i xerrant-hi una miqueta, encara que sigui
molt i molt de tant en tant. Segur que fent-ho, descobrirem
coses molt i molt interessants.
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i ha dos fets inqüestionables. L’un és que en el
món occidental s’ha produït una barreja creixent
de cultures i religions i l’altre és que això crea
malfiances i tensions.

Cal partir del fet que cada món cultural i/o religiós representa una manera d’enfocar la vida amb costums i criteris
sovint molt i molt diferenciats dels altres grups humans i,
per tant, amb lògiques dificultats de convivència. Si hi afegim que aquesta multiforme immigració incideix en un país
cultural i religiosament establert i assentat, es crea una
situació lògicament conflictiva.
I aquí és on cal trobar solucions sensates de caire realista. La
primera consideració és que cap dels grups culturals i/o religiosos és homogeni, tal com ens passa a nosaltres mateixos.
Hi ha subgrups variadíssims amb una gama considerable de
matisos.
Com que el col·lectiu musulmà és el més nombrós, és interessant mirar-lo amb els ulls ben oberts procurant de no
caure en cap dels dos extrems erronis, el de considerar que
tot l’Islam és bo i el de considerar que tot és dolent. D’entrada la paraula Islam engloba realitats diferents., tal com passa
amb el món que en diem cristià, hi ha diferents cultures i
diferents estils religiosos, no tan sols diferents sinó fins i tot,
enemics entre si com és el cas dels sunnites i els xiïtes. I dins
cada variant hi ha diferents matisos.
La primera qüestió és veure clar que no hi ha immigrants
sinó persones immigrades, cada una amb el seu tarannà.
Cal ajudar als que hi estiguin disposats a passar d’immigrant
a ciutadà que coneix, reconeix i respecta les lleis i costums
de la seva nova pàtria. Cal distingir entre qüestions fonamentals i qüestions secundàries. Cal entendre que la distància cultural és notable i que reduir-la és feina de paciència i
bona voluntat per ambdues bandes i cal saber-ho fer sense
deixar de ser nosaltres mateixos.
I com que en aquesta qüestió hi estan embolicades cultures i
religions, potser que els que ens confessem cristians hi aportem seriosament el nostre esforç i el nostre criteri. Serà interessant saber algun dia què en pensa Jesús de tot això.
No és pas una feina senzilla, oi?

Per Susanna ÁLVAREZ

Per Josefina ALTÉS

La Biblioteca
Jaume Fuster

Recordant
aquella ràdio

R

E

elativament a prop dels Lluïsos de Gràcia i enmig
de les obres extraordinàries –en tots els sentits– de
la plaça Lesseps, hi ha la Biblioteca Jaume Fuster.
La biblioteca duu aquest nom en homenatge a Jaume Fuster (Barcelona, 1945-1998), escriptor i guionista, traductor i membre actiu de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.
No recordo quan va ser que vaig començar a anar-hi com a
usuària (la van inaugurar el novembre de 2005), però sí que
sé que l’octubre de 2006 va començar la meva col·laboració
amb l’equip de la biblioteca.
La seva directora em va proposar que m’encarregués de
coordinar un dels Clubs de Lectura que volien organitzar-hi,
el Generalista. Ja tenien experiència –molt positiva– amb el
Club de Filosofia, però volien engegar-ne d’altres.
Un Club de Lectura no és una altra cosa que una reunió
mensual on un grup de persones comparteixen la lectura
d’un llibre i el comenten. Funciona entre els mesos d’octubre
a juny.
Vaig acceptar la proposta i vaig començar a preparar la meva
feina com a dinamitzadora del Club de Lectura Generalista.
La “gràcia” d’aquest tipus de club és que els llibres escollits
han d’abastar una àmplia varietat de gèneres, èpoques, cultures i registres.
La meva prioritat va ser, des del començament, a més de
tenir l’oportunitat d’aprofundir en la lectura d’alguna autora
o autor, treballar la lectura de textos teatrals i de llibres de
poemes.
La meva sort ha estat, també des del començament, trobarme amb un grup de persones entusiastes, interessades en la
literatura i, sobretot, amb moltes ganes de comunicar i compartir experiències, sensacions i pensaments.

ls de la meva generació ens hem fet grans acompanyats de la ràdio.

Quan tornàvem d’escola al migdia, escoltàvem “TAMBOR” mentre dinàvem, uns contes on sortien personatges
com el grillo violín o el cienpiés curioso. A la tarda, mentre
berenàvem, podíem seguir escoltant contes a través de “CASCABEL”.
Les nostres mares, mentre planxaven o cosien, escoltaven
aquells serials que feien saltar les llàgrimes, perquè només hi
passaven desgràcies: La historia de mis lágrimas, La dama vestida de blanco, Mamá, El coche número 13, etc., moltes d’elles
escrites per Guillermo Sautier Casaseca.
La ràdio ens seguia acompanyant a l’hora de sopar i tots hem
compartit la sopa o la verdura amb “MATILDE, PERICO Y
PERIQUÍN”, un vailet entremaliat que sempre acabava el
capítol del dia dient: papa, pupa, nene, noooo!! i que tenia un
veïnet que es deia Gustavín.
També hi havia concursos, com “CAJA O DINERO” on s’havia
d’escollir entre diners o uns possibles grans premis dins de
caixes de color blau, verd o vermell, i que patrocinava EKO.
Alberto Oliveras, amb “USTEDES SON FORMIDABLES” ens
omplia la nit de gent necessitada i trobava un nen desaparegut o conseguia diners per una cadira de rodes.
Les inoblidables Montserrat Fortuny i Elena Francis: Estimada amiga, sea condescendiente con esa amiga celosa…
El misteri ens venia de la mà de “TAXI KEY” i les actuacions
dels músics de moda podíem seguir-les en programes com
“FANTASÍA” o “EL GRAN MUSICAL”.
Les nits de diumenge eren pel “RADIO TEATRO”, gaudint
d’obres com “El comprador de horas” o d’altres en català com
“El místic”.
Les veus d’Isidro Sola, Matilde Vilariño, Juana Ginzo, Maria
Matilde Almendros i tantes altres, se’ns feien familiars i tancant els ulls podíem gairebé imaginar-los dalt de l’escenari,
movent-se entre uns decorats també imaginats.
Un record final per “RADIO SCOPE”, un programa que de la
mà de Salvador Escamilla ens deia: Bon dia Catalunya, des de
l’estudi Toresky de Ràdio Barcelona.
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4 POLÍTICS + 1 CIUTADÀ

4+1
Peguntem a
4 polítics i 1 ciutadà:
Quin transport
potenciaria a Gràcia
com a principal mitjà
de mobilitat?
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Per Anna Maria MARISTANY

Per Carles MAGGI

o, com a persona gran que procuro buscar el millor per a la
Gent Gran (i dic gent gran amb
majúscules), crec que el millor
transport per a tot Gràcia, de nord a
sud i d’est a oest, és el mini-bus.

J

Gràcia cal continuar treballant per fomentar una política de mobilitat integral i
coherent que correspongui
als criteris de seguretat, eficiència, sostenibilitat i accessibilitat.

Ara ja n’hi ha uns quants, però aquesta
quantitat s’hauria d’augmentar per tal
de donar un millor servei. També se
n’hauria d’intensificar la cadència de
pas.

Gràcia és un districte molt dinàmic.
Tant el veïnat com les persones que
venen a gaudir del gran nombre d’activitats culturals, promogudes en gran
part per la xarxa associativa, fan un ús
intensiu de l’espai públic. Per tant,
tenim des de fa temps el repte d’integrar i fer compatibles les necessitats
d’una gran diversitat d’interessos.

Potser que, ara per ara, els passatgers
que els usen no siguin gaires, però si
el servei millora i la gent pot refiar-se’n,
estic segura que l’afluència serà molt
més gran.
Evidentment s’han d’estudiar, detingudament, els itineraris per tal de millorar, tant com sigui possible, la comunicació viària de tot Gràcia. Posant èmfasi, sobretot, en la part alta que està, en
aquest sentit, molt malament.

A

La mobilitat no s’escapa d’aquest raonament: s’han de continuar afavorint
els desplaçaments a peu i establir
mesures de seguretat per als vianants,
cal seguir impulsant i millorant iniciatives per a l’ús racional del vehicle privat, convé continuar treballant perquè
la bicicleta es consolidi com a vehicle
quotidià en convivència pacífica amb
la resta d’opcions i, finalment, és
necessari apostar fermament per aquelles accions que afavoreixin l’ús de mitjans de transport públic (busos, microbusos, metro...).

Per Marc HORTAL

Per Xavier FLORENSA

Per Diego TOMÉ

É

ràcia té per la seva morfologia i estructura urbana unes
característiques molt específiques que requereixen una
especial atenció pel que fa als temes
relacionats amb la mobilitat. Prova d’això és que en el mandat anterior, ERC
va impulsar al districte un Pla de Mobilitat pioner a la ciutat amb l’objectiu
d’endreçar la circulació a la vila de
Gràcia, pacificant els carrers per tal de
fer-los més accessibles i donant prioritat als vianants. També es van crear
nous aparcaments per tal d’alliberar la
superfície de vehicles rodats. Entre
aquests nous aparcaments realitzats
destaca el primer aparcament per a
vehicles de dues rodes de la ciutat
(ubicat a sota el futur casal de joves).

G

o potenciaria la bici, perquè
penso que al districte no hi ha
prou carrils per aquest mitjà.
Caldria potenciar aquest tipus
d’infraestructures. I llavors, estaria bé
que la gent es gastés menys diners en
cotxes i invertís més en transports ecològics, com, per exemple, la bici. Però,
és clar, per això, la ciutat hauria d’estar
predisposada per tal que fos possible
anar en bici per molts més carrers, no
només pels grans.

s impossible respondre a aquesta
pregunta amb un sol mitjà, ja
que tots fem servir habitualment
més d’un mitjà de transport. Tots
els ciutadans som vianants una part
dels temps, la majoria, usuaris també
del transport públic i alguns, a més a
més, conductors de cotxes o bicicletes.
Una bona mobilitat es basa en un equilibri entre diferents mitjans de transport. Un equilibri que garanteixi la
mobilitat de tothom, distribueixi democràticament l’espai públic, respecti el
medi ambient, contamini el mínim possible i faci dels nostres carrers i places
un lloc agradable per viure-hi.
En primer lloc augmentaria l’espai per a
vianants, ja que com totes les estadístiques demostren, un nombre enorme de
desplaçaments dins la ciutat es fan a
peu. Molts més que no pas en cotxe.
En segon lloc potenciaria l’ús de la bicicleta, augmentant la xarxa de carrils
bici i fent que aquests fossin segregats i
instal·lats a la calçada i no sobre la
vorera. Prolongaria el carril bici de Passeig Sant Joan pel carrer Pi i Margall
fins arribar al Guinardó.
En tercer lloc, continuaria amb l’extensió de la xarxa de metro. L’acabament
de la prolongació de les línies 5 i 3 i
l’arribada de la futura línia 9 faran de
Gràcia un districte extraordinàriament
ben comunicat amb transport públic.
En quart lloc augmentaria les freqüències de pas del bus de barri i crearia
alguna línia més per acabar de completar el servei.
I en darrer lloc potenciaria els trens de
rodalies. Una xarxa de rodalies eficient,
extensa i ben gestionada, evitaria que la
majoria de graciencs que utilitzen el
cotxe per anar a treballar l’agafessin i
tots en sortiríem beneficiats.

Un cop realitzades aquestes mesures
estructurals per tal d’actuar sobre el
vehicle privat, ara cal fer una aposta
pel transport públic per tal de millorar
la mobilitat sostenible del districte i
garantir la connectivitat entre la vila
i els barris del nord.

J

Per altra banda, considero que la seguretat vial no està aconseguida a totes
les zones i crec que aquesta opinió és
compartida amb molta altra gent. A
més, Gràcia té molts carrers per vianants i cal anar amb compte, perquè
no és qüestió que t’enduguis un d’ells
pel davant. Tot i així, crec que el districte de Gràcia és un dels més aptes
per anar amb bici, comparat amb d’altres, com per exemple l’Eixample.

L’arribada del bicing a la vila pot ser
una bona eina per continuar promovent l’ús de la bicicleta al nostre districte. També creiem que el bus, i en
especial el bus de barri ha de ser un
dels mitjans de transport que s’han de
promoure més aquests propers anys, ja
que és el que pot ajudar a vertebrar el
districte, millorant la comunicació
entre els cinc barris del districte. Així
doncs, creiem que s’hauria d’optimitzar
el recorregut d’alguns busos de barri
com el 116 per tal d’oferir un millor
servei als ciutadans i ciutadanes, així
com promoure el transport públic nocturn, sobretot cap als barris del nord,
fet que podria implicar canvis de
recorregut a l’N4.
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DESCOBRIM ENTITATS

Per Laura DEL POZO

DE

Centenari del
Palau de la Música
Catalana

Inaugurat el 9 de febrer
de 1908, el Palau de la
Música Catalana és un
dels edificis més representatius del modernisme català.

C

onstruït entre 1905 i 1908 per
l’arquitecte Lluís Domènech i
Montaner com a seu de l’Orfeó Català i sufragat per subscripció popular, constitueix un patrimoni simbòlic i sentimental de tot un
poble que s’identifica amb la seva història. A més, la seva Sala de Concerts, una
de les més singulars del món, ha estat
durant cent anys l’escenari privilegiat
de la vida concertística, nacional i
internacional, de la ciutat de Barcelona.
En les darreres dues dècades, el President de l’Orfeó Català Fèlix Millet, ha
impulsat l’actualització a nivell artístic,
estructural i patrimonial del Palau de la
Música Catalana de Barcelona; a nivell
artístic, la renovació del cor de l’Orfeó
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Català, la creació del Cor de Cambra
del Palau de la Música Catalana (1990),
i de l’Escola Coral de l’Orfeó Català
(1999); a nivell estructural, la col·laboració entre les administracions públiques
i la societat civil amb la creació del
Consorci del Palau de la Música Catalana (1983), que assumí la gestió i
explotació de la Sala de Concerts i l’administració de l’edifici del Palau de la
Música Catalana, la creació de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música
(1990), amb la finalitat d’obtenir els
recursos necessaris per al desenvolupament dels col·lectius corals de l’Orfeó
Català i l’organització de 150 concerts
al Palau de la Música Catalana, entre
els quals destaquen “Palau 100” i “Les
Escoles al Palau” i a nivell patrimonial, la

realització de les obres de remodelació
i ampliació del Palau que, dirigides per
l’arquitecte Óscar Tusquets, van ser
inaugurades l’any 1989, i l’ambiciós
projecte “Un Palau per al segle XXI”,
inaugurant el 22 d’abril de 2004, l’auditori Petit Palau i la plaça del Palau.
El Palau de la Música Catalana, ple de
llum i de colors, és també avui un equipament cultural obert al món, en què
les seves sales i espais acullen concerts
de tots els gèneres i estils, actes culturals, socials i empresarials, congressos,
conferències, exposicions, etc. Per això
és un referent en la vida cultural i
social de la ciutat de Barcelona.

El Centenari
El dia 9 de febrer de 2008 el Palau de
la Música Catalana ha complert cent
anys. En la seva trajectòria centenària
ha mantingut una dedicació constant a
les finalitats per a les quals va ser creat.
Aquesta obra magistral, projectada per
l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner per encàrrec de l’Orfeó Català,
expressa les inquietuds culturals, les
idees avançades i els interessos col·lectius dels homes que la van promoure i
de la societat catalana de l’època, uns
ideals que s’han mantingut amb ambició i tenacitat al llarg d’un segle i que
han sobreviscut a tota mena de situacions polítiques i socials.

La Fundació Orfeó Català-Palau
de la Música

Cal que celebrem aquest esdeveniment!

La Fundació Orfeó Català-Palau de la
Música constitueix un exemple significatiu de la participació de la societat
civil en la promoció de la cultura. Creada el 17 de desembre de 1990, està
integrada per persones físiques, empreses i entitats interessades a participar
en el nostre entorn cultural per mitjà
de la promoció de la música.

I ho estem fent, durant tot l’any de l’aniversari, desplegant un conjunt de
manifestacions culturals i festives: concerts, actuacions, exposicions, trobades, actes populars, etc., pensats perquè les inquietuds i els sentiments amb
què fou creat aquest monument excepcional, capaç de generar emocions,
s’encomanin a tots els amics que ens
acompanyaran.

Entre les finalitats de la Fundació, cal
destacar la recerca de recursos materials per al desenvolupament dels
col·lectius de la institució (Orfeó
Català i Escola Coral de l’Orfeó Català) i l’organització de cicles de concerts al Palau de la Música Catalana
per prestigiar i internacionalitzar la
vida concertística de la ciutat de Barcelona.

La Fundació Orfeó Català-Palau de la
Música (1990), creada amb la finalitat
d’obtenir els recursos necessaris per al
desenvolupament dels col·lectius corals
de l’Orfeó Català, organitza 150 concerts al Palau de la Música Catalana,
entre els quals destaquen “Palau 100” i
“Les Escoles al Palau”
Actualment col·laboren amb la Fundació 200 Empreses, 162 Patrons i 540
Amics del Palau.

EL PALAU EN XIFRES ANUALS
Concerts
Visites arquitectòniques
Assistents als concerts
Assistents a les visites
Ass. als concerts escolars
Actes d’empresa

359
3.437
419.441
177.823
43.200
143
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DESCOBRIM ENTITATS

La presència empresarial propicia també la utilització de les instal·lacions del
Palau per a actes corporatius, convencions, trobades socials, reunions de
treball, simposis, juntes generals, congressos, etc.
Així, el Palau ha esdevingut un edifici
viu inserit en el pols cívic del país,
arrelat a la història i obert al futur.

El Consorci del Palau
de la Música Catalana
Constituït el dia 8 d’abril de 1983, el
Consorci del Palau de la Música Catalana representa un cas exemplar de
col·laboració entre les administracions
públiques i l’esfera privada.
Al llarg de la seva història, el Palau ha
estat gestionat amb fórmules diverses
segons les necessitats i possibilitats de
cada moment. Avui, l’administració de

l’edifici i la gestió i explotació de la Sala
de Concerts és confiada al Consorci del
Palau de la Música Catalana, integrat
per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, el Ministeri de
Cultura i l’Orfeó Català, com a entitat
propietària de l’edifici.
Actualment el Patronat del Consorci és
presidit pel Molt Honorable Sr. José
Montilla, President de la Generalitat de
Catalunya, i el seu Comitè Executiu pel
Sr. Fèlix Millet, President de l’Orfeó
Català.
Al llarg dels seus vint-i-cinc anys d’existència, el Consorci ha acreditat l’oportunitat i l’eficàcia de la seva gestió, en
benefici dels interessos del Palau de la
Música Catalana i de la vida musical del
país en general.

L’ Orfeó Català
La institució de l’Orfeó Català, el nucli
central de la qual és el cor, ha estat i és
una referència de la cultura musical
catalana.
Fundat el 1891 per Lluís Millet i Amadeu Vives, l’Orfeó Català té la seu al
Palau de la Música Catalana de Barcelona, del qual és propietari. A més de promoure i divulgar un repertori coral
d’inspiració popular, ha donat a conèixer al país les obres més significatives
del repertori coral orquestral clàssic,
romàntic i modern, moltes de les quals
formen part del seu extens repertori.
L’Orfeó Català ha actuat a gairebé
totes les comarques catalanes, a les
principals poblacions de l’Estat espan-

yol i a diversos centres musicals del
Regne Unit, Alemanya, França, Suïssa,
Itàlia, Cuba i Mèxic. Ha col·laborat
amb prestigioses orquestres nacionals
i estrangeres i ha estat dirigit per
grans personalitats musicals, des dels
mítics Richard Strauss, Camille SaintSaëns, Felix Weingartner o Pau Casals,
fins a grans noms de l’actualitat internacional com Zubin Mehta, Mstislav
Rostropóvitx, Lorin Maazel, Antoni
Ros Marbà o Jesús López Cobos, entre
molts d’altres.
En darrers anys, l’Orfeó Català ha vist
incrementada l’activitat concertística i
la projecció internacional. La seva participació en cicles com Palau 100,
Ibermúsica o en els festivals d’Évian i
de Peralada ha propiciat múltiples
col·laboracions amb formacions
orquestrals de prestigi internacional i
amb algunes de les millors orquestres
simfòniques de l’Estat espanyol.
Per completar l’espai coral del Palau,
l’any 1990 va fundar el Cor de Cambra
del Palau de la Música Catalana, que
du a terme una copiosa activitat, amb
una projecció realment professional,
no només en el marc del Palau, sinó
també en els cicles, festivals i auditoris
més prestigiosos de l’Estat espanyol i
internacionals.
L’any 1999 l’Orfeó Català consolidà la
seva vessant pedagògica i formativa
amb la fundació de l’Escola Coral de
l’Orfeó Català, que és l’encarregada de
procurar una formació vocal i musical
completa als cantaires de l’Orfeó i dels
seus diversos cors de formació.

Per Ton FOZ

DESCOBREIX LA TERRA

Al voltant
de Vallcebre
CARTOGRAFIA RECOMANADA:

DT
El recorregut circular
que es proposa ressegueix la cinglera que
emmarca l’altiplà on es
troba situat el petit
poble de Vallcebre.
Les panoràmiques que
s’albiren són inoblidables i la presència del
majestuós Pedraforca
com a teló de fons, presideix gran part del
recorregut.

Mapa del Berguedà: Institut
Cartogràfic de Catalunya,
e. 1:50.000.
Mapa dels Rasos de Peguera.
Ed. Alpina e. 1:25.000

A

quest itinerari no té grans dificultats per a l’excursionista
avesat, la durada és d’unes 4
hores i el desnivell de 600 m.
No fa gaire, s’ha senyalitzat tot aquest
circuit com a PR 128, de manera que en
cas de dubte, només caldrà seguir les
marques blanques i grogues característiques dels camins de petit recorregut.

Aproximació
Anirem per l’ Eix del Llobregat, C-16,
fins al trencall abans de Guardiola de
Berguedà on prendrem la direcció de
Saldes. Passat el km. 6, ens desviarem a
l’esquerra fins al poble de Vallcebre.

Itinerari a peu
Sortirem del poble en direcció sud pujant per la carretera, al cap de pocs
minuts, a mà esquerra trobarem una pista que va a l’ermita de Santa Magdalena.
Poc més endavant, passarem per dues
cases: cal Vila i cal Pons amb un safareig
on brolla l’aigua d’una font. El camí planeja en direcció al bosc creuant unes
feixes, es remunta una estreta sendera i
l’ermita de Santa Magdalena apareix
sobtadament en un indret ombrívol, al
seu costat, una font eixuta li fa companyia, les mines que foraden per sota tot el
territori van estroncar la deu. Diuen que
la seva aigua era remei infalible contra
les berrugues.
Sortim de l’ermita en lleugera baixada
per un caminoi, poc després, es torna a

pujar i arribem al Grau de la Mola passant pel costat d’una línia d’alta tensió.
A partir d’aquí seguirem la cinglera fent
una àmplia volta. El panorama s’eixampla
i la visió que se’ns ofereix és atordidora
per la seva magnitud i lluminositat. Passarem per un seguit de graus que baixen
cap als poblets de la vall, però nosaltres
seguirem el corriol i després la pista que,
passant pel límit de l’espadat, ens duran
al proper mas de cal Menut. Un camí
carreter puja pel grau de les Granotes
fins a la casa. Aquesta masoveria encara
és plena d’activitat i els estables i dependències estan ben conservats.
Des de cal Menut el camí es desdibuixa
una mica, trobarem un petit monument
recordatori d’un aviador que es va
estimbar per aquesta zona. Cal estar
atents als senyals grocs i blancs que ens
guiaran, per un terreny ple de clots i
enfonsaments càrstics fins a una pista
que cal seguir una estona. Poc després,
un caminet poc definit ens portarà fins
al grau de Sant Climent. Després, en
suau baixada, anirem a buscar la profunda entalladura de la Foradada que és
la sortida d’aigües de tota la petita vall
de Vallcebre. A baix a l’esquerra, es
veuen la torre de Foix i l’esglesiola
romànica de Sant Climent.
Travessarem la Foradada per un gran
pont i sortirem de l’engorjat ascendint
per un terreny molt erosionat tot resseguint la cresta. Més amunt, creuarem la
carretera asfaltada i per una pista que fa
un ample semicercle arribarem de nou
a Vallcebre passant pels camps de conreu i les cases de la Barceloneta.
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Per David MONTFORT

Bruce Springsteen.
Magic

Collita
Verda

C

inc anys després de l’edició del
disc “The Rising” (2002), Bruce Springsteen es retroba amb
la mítica E Street Band amb
una nova col·lecció de cançons sota el
nom de “Magic” i amb la producció
novament de Brendan O’Brien. Per sort
pels seus seguidors durant aquests anys
Springsteen no ha parat de crear i
hem pogut disfrutar d’un nou disc
acústic en solitari, “Devils &
Dust” (2005), i la revisió del cançoner folk amb el disc amb la
Seeger Sessions Band, “We shall
overcome” (2006), una gran
sorpresa. Però és quan torna
amb els seus amics del carrer
E, quan treu el millor de si
mateix, que és molt. Segurament “Magic” podrà ser batejat com un
disc més pop que altres més àntics però de ben segur que
tots hi trobarem cançons que d’aquí uns anys seran himnes,
com altres grans temes de la seva carrera. Cançons com “Long
walk home”, “Last to die”, I’ll work for your love”, “Girls in their
summer clothes” o “Gypsy biker” estan a l’alçada d’altres
grans cançons d’altres grans treballs. Es pot afirmar, com ja
ho ha fet la crítica especialitzada, que estem davant del millor
disc del Boss des de “Tunnel of love” (1988).

R

BÚSTIA VERDA

RECOMANEM

Per Medir CUGAT

V

E

l passat mes de
febrer vam celebrar
la Verdinada, una
setmana dedicada
al medi ambient. Xerrades
sobre horts urbans, consells
de bones pràctiques ambientals, jocs per infants amb
el reciclatge com a tema
de fons, tallers sostenibles i
la calçotada d’horticultors
urbans van ser algunes de les
activitats que es van realitzar.

Una de les més visible va ser el plafó dels bons usos, una iniciativa encarada a tota la gent que passés per l’entitat i volgués
compartir un consell sostenible amb tothom. Aquests plafons
es van dividir en cinc temàtiques: aigua, mobilitat, energia,
residus i un genèric amb el nom d’altres.
Davant la bona resposta a la iniciativa deixem constància
d’alguns d’aquests consells:

Aigua
1. Posa una ampolla d’aigua plena dins la cisterna del lavabo
per reduir el seu volum un cop hagis tirat de la cadena.
2. Dutxa’t en comptes de banyar-te.

Energia
Si a “The Rising” hi trobàvem bones cançons però potser era
un treball on es barrejaven diversos estils sense massa criteri,
“Magic” ens ofereix un recull més harmònic i on en Bruce ha
aconseguit un treball estilísticament més coherent. Però és
en directe on Bruce Springsteen es mostra més segur d’ell
mateix i en la gira de presentació d’aquest treball ens està
oferint concerts memorables on les cançons de “Magic”
sonen amb més força cada nit i el millor de tot, cada concert
és una caixa de sorpreses on el Boss ens pot oferir aquells
temes més inesperats partint d’un fil conductor. El proper
més de juliol amb dos concerts al Camp Nou, una fita histórica, gairebé 200.000 fans podrem viure uns recitals totalment
inoblidables.
Només un punt de
PER MÉS INFORMACIÓ:
tristesa: és possiwww.brucespringsteen.net
ble que siguin els
darrers amb la
www.stoneponyclub.com
banda al complet.
www.pointblackmag.com
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1. Quan surtis d’una habitació, recorda apagar els llums si
no hi ha ningú.
2. Si obres les persianes, entrarà llum exterior i així no
caldrà encendre els llums de l’habitació.

Mobilitat
1. El bicing a Barcelona és una pràctica que s’ha extés
però, a partir d’ara, caldria tenir més punts bicing,
incrementar el nombre de bicicletes en aquests punts i
millorar i augmentar els carrils bicis a la ciutat, en
especial a la Vila de Gràcia, quasi inexistents.
2. Si realitzes desplaçaments en grup, omple el major
nombre de places ponibles del vehicle. Sinó, fes servir
el transport públic.

Residus
1. Per anar a comprar, porta carro o cabàs, no utilitzis
massivament bosses de plàstic.
2. Llença els medicaments als recipients destinats per a
ells, tant el medicament en si, com l’embolcall així com
la caixa de cartró on venen guardats.

Per Mossos d’ESQUADRA

Plataforma
per la llengua

Consells de seguretat
per a preservar
la natura

?

S

ovint m’argumenten que a
Catalunya es parlen dues
llengües, i que les dues són
pròpies dels ciutadans de
Catalunya, això és cert?
Aquesta pregunta també ens la
podríem fer pel que fa a la resta dels
territoris de parla catalana i obtindríem respostes similars.

No, a Catalunya no és que hi hagi
dues llengües, n’hi ha moltes més. I
totes són pròpies dels ciutadans de Catalunya.
Així, hi ha comunitats
importants de parlants
d’urdú, xinès, àrab, amazic, quítxua, mandinga,
castellà, català... essent
aquestes dues darreres
les que tenen més parlants. De totes aquestes llengües, tres són oficials: l’occità
(en la variant aranesa), el català i el castellà. El català i
l’occità són oficials en tant que llengües pròpies. El castellà, tot i no ser llengua pròpia de Catalunya, com tampoc no ho són el xinès, l’àrab o el gallec per exemple, té
un rang especial de llengua oficial justificat a l’Estatut de
Catalunya per ser llengua oficial a l’Estat
espanyol.
L’oficialitat del castellà
arreu de l’Estat espanyol
és fruit de la Constitució espanyola, però, a
diferència del català i l’occità a Catalunya, no es justifica
la raó del tractament diferenciat respecte a les altres llengües pròpies de l’Estat espanyol, tot i reconèixer, en la
mateixa constitució, que el castellà és una llengua espanyola de la mateixa manera que les altres.

“A Catalunya no és que
hi hagi dues llengües,
n’hi ha moltes més. I
totes són pròpies dels
ciutadans de Catalunya”.

SEGURETAT

QUÈ FAIG SI...?

Per Plataforma per la LLENGUA

S

A

mb l’arribada del
bon temps, les sortides de lleure s’incrementen, per aquest
motiu és important que
tothom tingui cura de la utilitat d’aplicar certes prevencions en relació a la preservació de la natura.

Sigui quina sigui l’activitat que
penseu fer quan us plantegeu
sortides a la muntanya, recordeu sempre que cal respectar la muntanya i tot el patrimoni natural, els espais protegits i les zones sotmeses a alguna restricció.
Per a millorar la vostra seguretat a la muntanya, és necessari
que tingueu consciència de la utilitat d’aplicar certes prevencions:
• Abans de començar una sortida a la muntanya, informeuvos de les característiques de la zona. Si no teniu gaire
experiència, procureu anar-hi amb alguna persona experimentada i mesureu molt bé el perill i els riscos implícits
en la pràctica de determinades activitats.
• Abans de planificar la sortida, informeu-vos de la previsió
meteorològica i desistiu de sortir si es preveu mal temps.
• Quan inicieu la sortida, deixeu informació sempre del
recorregut que penseu fer i del temps aproximat que
creieu que durarà.
• Emporteu-vos sempre menjar, beguda i roba de recanvi.
• És molt convenient portar telèfon mòbil per si us trobeu
implicats en algun accident o en presencieu cap.
• Si no heu previst lloc per pernoctar, torneu abans no es
faci fosc.
• Si us perdeu o patiu un accident, poseu-vos en contacte
amb els serveis d’emergència (Mossos d’Esquadra 088,
Emergències 112, Bombers de la Generalitat 085). Localitzeu punts de referència fixos i comuniqueu la vostra posició. No us mogueu del lloc fins que el personal de recerca
us hagi trobat. Localitzeu punts de referència fixos i
comuniqueu la vostra posició. No us mogueu del lloc fins
que el personal de recerca us hagi trobat.
Finalment, i no menys important, heu de tenir cura amb els
Incendis:
• Recordeu que està prohibit encendre foc sense l’autorització corresponent en els períodes establerts, així com
llençar objectes encesos. Els períodes establerts per a la
prohibició d’encendre foc són: des del 15 de març fins el
15 d’octubre.
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LLUÏSOS DE GRÀCIA

QUÈ HA PASSAT?

Gran èxit
de la Verdinada

D

urant la setmana del 25 de febrer
al 2 de març es va celebrar als
Lluïsos de Gràcia la Verdinada,
una setmana d’actes amb el medi ambient
com a rerefons. Durant els 7 dies es van
anar exposant diversos consells sostenibles
on explicàvem la importància de racionar
l’ús de l’aigua o com fer més sostenibles les
festes a casa nostra. Paral·lelament, en l’espai d’exposicions de l’entitat, s’hi van penjar els plafons dels bons usos repartíts en
cinc matèries: residus, aigua, energia,
mobilitat i un d’altres, per tal que tota la
gent que passés per l’entitat pogués escriure el seu consell. La resposta va ser bona i
es van recollir consells que parlaven des de
petites accions que podem realitzar en el
quotidià com aspectes més globals i de
conscienciació.

28

Al llarg de la setmana també vam fer diverses xerrades sobre la conservació de la biodiversitat, el compostatge o la pràctica ecològica a través del reciclatge de la matèria
orgànica. Vam projectar la pel·lícula Baraka
i vam realitzar tallers per als més menuts.
De totes maneres, la gran activitat va ser la
4a Calçotada d’horticultors urbans, que va
cloure la Verdinada d’enguany. Per amenitzar l’acte, celebrat enmig d’un gran
ambient a la Plaça del Nord, van tenir lloc
diversos tallers per a totes les edats, des de
menjar a partir d’un forn solar, realització
de titelles amb material reciclat, fins a la
realització de planters com de compost. Més
tard, es van arrencar els calçots plantats a
l’hort urbà dels Lluïsos i, posteriorment, es
va donar el tret d’inici a la calçotada.

Cloenda del
VIII Trofeu de Els Lluïsos de Gràcia
Teatre Vila és la nova seu
del Banc del Temps
de Gràcia

V
G

VIII TROFEU DE TEATRE
Infantil i Juvenil
gener-febrer-març 2008

Vila de
GrÀCIA

L

a vuitena edició del Trofeu Vila de
Gràcia de Teatre amateur infantil i
juvenil es va cloure el passat 2 de
març amb el lliurament de guardons a les
cinc companyies participants que, entre el
13 de gener i el 17 de febrer, havien representat les seves obres al Teatre dels Lluïsos
de Gràcia.
El Trofeu Vila de Gràcia d’enguany es va
tancar amb la representació de l’obra
“metamorfosi.com” del grup de teatre La
Sucrereta d’Ivars d’Urgell.
Es van lliurar un total de dotze trofeus en
les diferents categories en què es competia.
Onze dels trofeus lliurats van ser decidits pel
jurat adult i un dels trofeus va ser decidit
pel jurat juvenil. També el públic assistent
cada diumenge a les representacions va
poder dir la seva i, amb les seves votacions,
va fer possible que s’atorgués el Trofeu de
votació popular.

L

luïsos de Gràcia és, des del mes d’abril, la nova seu del Banc del Temps
de Gràcia, fins ara ubicat a l’Orfeó
Gracienc.
El Banc del Temps és un projecte de millora
de la convivència entre les persones que
viuen o treballen en un mateix indret, a través de l’intercanvi del seu temps, el qual ha
assolit en aquests darrers anys un gran èxit
de participació.

El Banc del Temps de Gràcia, amb més de
dues-centes persones inscrites, és un dels
màxims referents del nostre país i ha participat en intercanvis entre Bancs del Temps
europeus.
Per a tots aquells interessats, l’horari del
Banc del Temps és el següent: dilluns i
dijous de 10,30 a 13,30 hores i dimecres
de 18 a 20 hores.

Acte
d’homenatge
Junta
a Albert
Directiva
Musons

S

QUÈ HA PASSAT?
LLUÏSOS DE GRÀCIA

Premi Vila
de Gràcia

C

inc mesos després de la mort inesperada d’Albert Musons, periodista, historiador i exconceller gracienc, se li va retre homenatge el passat diumenge 12 d’abril.
El tret de sortida el van donar les colles de
cultura popular de la Vila amb una cercavila
de dimonis, tabalers, geganters i trabucaires.
Al migdia, la Sala d’Actes del Districte de
Gràcia es va omplir de gom a gom per celebrar l’acte commemoratiu. Aquest va comptar amb la presència de les màximes autoritats del districte i amb la participació de l’orquestra de Cambra Vila de Gràcia i la Coral
Vent del Nord de Lluïsos de Gràcia.
Albert Musons havia tingut una relació estreta amb l’entitat, vinculat amb l’agrupament
escolta de petit, essent membre del col·lectiu
“La Gràcia de les tertúlies” i padrí de la secció Els malsons de la Vella. També havia
escrit la crònica dels 150 anys de Lluïsos de
Gràcia.

eguint amb la política de mantenir
el contacte amb els representants
de les administracions, durant
aquest trimestre s’han mantingut diferents
reunions: en Jordi Casassas, president dels
Lluïsos de Gràcia s’ha reunit amb el Sr.
Gerard Preminger, director de Participació
Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona,
amb el senyor Joan Soler, gerent del Centre
de Cultura Popular i Tradicional de Catalunya de la Generalitat, i amb la senyora Ysabel Mumbrú més el senyor Jordi Roca, Cap
dels Serveis Territorials de Cultura de Barcelona. En tots els casos, la nostra visita s’ha
rebut molt favorablement i s’han mostrat
disposats a col·laborar amb nosaltres.
En Francesc Xavier Ripoll assisteix a una trobada de CDC de Gràcia ons ens presentaven
a la senyora Francina Vila, regidora de l’Ajuntament, i al senyor Francesc Homs, diputat al Parlament, com a interlocutors per
temes graciencs; també va votar en nom
dels Lluïsos de Gràcia a les eleccions
d’Òmnium Cultural del passat 29 de març.
La Laia López, en representació de la Junta,
va assistir als actes de commemoració del
105è Aniversari del Cercle Catòlic de Gràcia.
L’Oriol Hosta i la Núria Samsó van assistir a
la presentació del llibre d’Eloi Babiano,
“Antoni Rovira i Trias, arquitecte de Barcelona” a la seu del Dictricte de Gràcia.

Agenda 21

E

n la darrera Junta de Seccions, es
va presentar als dirigents de les
mateixes la possibilitat de participar en l’agenda 21 dels Lluïsos. Cada secció
podrà dissenyar la seva pròpia agenda 21. A
secretaria ja s’han començat a aplicar
alguns criteris, com és l’enviament dels
extractes de situació econòmica en format
pdf i per correu electrònic.
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E

ls Lluïsos de Gràcia hem estat
guardonats amb el Premi Vila de
Gràcia 07 per la millor iniciativa o
acció en defensa de les llibertats nacionals
de Catalunya i/o divulgació o promoció de
la llengua catalana. Hem presentat un joc
de cartes, elaborat amb la col·laboració de
la plataforma per la llengua, amb l’objectiu
de fomentar el català a través del lleure. Un
joc de cartes que fou el regal als dirigents
de l’entitat aquest Nadal i que està disponible a secretaria per tot aquell que el vulgui
adquirir.
L’elaboració d’aquest joc de cartes s’emmarca en l’aposta de l’entitat per al foment
de l’ús del català. En cada un dels pals de la
baralla es poden trobar endevinalles,
refranys, frases fetes i exemples de les
grans famílies dialectals del català. D’aquesta manera, mitjançant el joc, hom pot
anar coneixent la nostra llengua més a
fons.
El premi va ser recollit el dia 17 d’abril per
Laia López, vocal de la Junta Directiva dels
Lluïsos.

Ordinadors
del Bar

E

n Marc Camprodon i en Ramon
Guarro han instal·lat, als ordinadors del bar, el sistema operatiu
Linux de programari lliure.

Inauguració
de l’exposició
“Una literatura pròpia”

Diada de
Sant Jordi

E

ls Lluïsos vam viure la Diada de
Sant Jordi amb una parada de
roses i de venta de llibres de temàtica gracienca al passeig de Sant Joan amb
Pare Maria Claret. A la paradeta hi havia
nombrosos títols relacionats amb la història
i les tradicions grancienques. Es podien trobar tots els títols editats pel Taller d’Història
de Gràcia, llibres editats pels Lluïsos i llibres
d’altres entitats gracienques.
Entre els autors graciencs convidats vam
comptar amb la presència de Joan Lafarga,
Josep M. Contel, Elsa Castellà, Eloi Babiano
i Xavier Corbera.

A la tarda varem tenir Ballada de sardanes
organitzada per l’Anella amb la cobla Iluro
de Terrassa.
El GMM i l’Agrupament també van instal·lar
les seves parades de venda de roses al
mateix passeig de Sant Joan, a la plaça del
Nord i a la Rambla de Catalunya.
Les celebracions amb motiu de la Diada van
finalitzar el divendres 25 d’abril amb la celebració del Concert de Sant Jordi a la
Parròquia de Sant Joan amb la participació
de la Coral Vent del Nord i l’orquestra de
cambra Vila de Gràcia.

E

l dia 24 d’abril es va inaugurar a la
seu de Lluïsos l’exposició “Una literatura pròpia”, una proposta que
va néixer amb l’objectiu de reconèixer i fer
visibles escriptors i escriptores vinculats a
Gràcia, persones de carrer amb dedicacions
diverses, a les quals la Vila els ha servit de
font d’inspiració per a les seves creacions
literàries.
Gairebé tots els autors i autores es van reunir a la seu de l’entitat i van compartir una
bona estona en un merescut sopar en
honor seu.

Per Marc VILALTA

LLUÏSOS DE GRÀCIA

LA SECCIÓ

LS
L’Esplai GMM, les
sigles del qual volen
dir Grup Mossèn
Muñoz, podem dir
que és una de les
entitats de l’àmbit del
món educatiu en el
lleure (o educació en
el lleure), més antigues que coneixem.
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L’esplai
GMM

“Ara fa quasi 70 anys –concretament a l’any
1939–, un grup de persones decidí crear un
espai educatiu que restés al marge d’allò més
convencional”

A

lguns de nosaltres, tant monitores i monitors com tot
aquest llarg llistat de persones que un dia o altre han passat per aquí, no sabem ben bé perquè ara fa quasi 70
anys –concretament a l’any 1939–, un grup de persones decidí crear un espai educatiu que restés al marge d’allò més convencional,
encara que l’esplai en aquell moment representava uns valors massa tradicionals i conservadors i només estava reservat per als nois,
cosa gens estranya si veiem el context en què es trobava. Però,
com tot, evoluciona i en aquest cas per bé. Poc a poc, els valors
més religiosos varen anar evolucionant, prioritzant una educació
integral, on el contacte amb la natura, el respecte i la tolerància
n’eren els seus principals pilars. L’esplai va estar durant un bon
temps al MCEC (Moviment de Centres i Esplais Cristians) i suposo
que per cert passotisme i acomodament no érem conscients que
allò que havíem creat nosaltres ja no tenia res a veure amb l’esplai
que va començar. Així que un bon dia vam dir: si no som practicants de cap religió, perquè estem federats al MCEC? I dit i fet....
vam passar a Esplac. Aquest va més acord amb la nostra manera
de pensar i d’actuar, de plantejar-nos models pedagògics, de debatre, de no posar barreres a les persones per la seva forma de pensar i, en definitiva, de creure en allò que fem: educar. Aquest pas
al moviment laic i progressista ha provocat un èmfasi al nostre treball, i ens motiva a pensar que algun dia o altre les nostres utopies
es faran realitat.
Per molts de nosaltres, i crec que parlo en nom de molta gent, l’esplai ens ha donat una vida diferent, ens ha fet crear uns vincles sentimentals que poques entitats o persones son capaces de provocar.
Hem creat un cercle fort, que actua amb consciència i es preocupa
no només pels infants del GMM, sinó per tot allò que ens envolta i
que a vegades ens intenta canviar, però som prou intel·ligents per
donar-nos compte. I no enganyo a ningú quan dic que volem canviar el món, un món que sovint no ens agrada. L’esplai, però, no
està sol. Forma part d’una cosa encara més gran, els Lluïsos de Gràcia. El GMM, és veritat que és una de les seccions que més participants té (sense menysprear l’agrupament, bàsquet, el virolet...),

però també és veritat que tampoc seria el que és si no estigués als
Lluïsos, un dels grans reductes de l’associacionisme gracienc (però
espero que no se’ns pugi al cap).
Però tornem a l’esplai. L’esplai ha anat creixent i els que hem
entrat en aquest nou mil·lenni no gosem pas canviar els noms de
les seccions (anxanetes, grumets, ardits, brivalls i konqueridors).
Per què? Doncs perquè són molt originals, perquè ens identifiquen i
perquè ens agrada que la gent ens pregunti el perquè d’aquests
noms. Tot i que sempre ens tirem floretes, no podem ser gaire narcisistes, ja que la nostra feina no té gaire reconeixement social, tot i
que la nostra tasca és força important. I amb això no volem dir que
volem cobrar, no pas. Perdria tota la gràcia i la il·lusió, però de tant
en tant ens agradaria que ens donessin un cop d’ullet o un gràcies, i
no parlem pas de les mares i pares, ja que elles i ells són els primers
en pujar-nos l’autoestima, sinó de la gent de la casa gran.
Esperem que l’esplai tingui uns pròxims anys iguals o millors que els
que jo i els meus hi hem passat, i que d’aquí poquet puguem celebrar el 75º aniversari com es mereix.
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Per Marta MORRIS

LLUÏSOS DE GRÀCIA

SECCONS DE CASA

Bàsquet

SC
“Què estan fent les
seccions de la casa
aquest any?”

Bàsquet obre les portes a
Aylesbury School

E

l passat 19 de febrer, la secció de
bàsquet va obrir les seves portes a
l’equip AYLESBURY SCHOOL. Un
equip d’una escola femenina d’Anglaterra
que va estar fent uns estada esportiva a
Catalunya, participant en hoquei i bàsquet.
A nosaltres ens va tocar la part de bàsquet.
Ens van demanar un equip sub-14 (cadets
per nosaltres) i un equip sub-17 (juniors per
nosaltres)
Ens van trucar i, naturalment, no vàrem
poder dir que no. Era la primera vegada que
un equip anglès visitava les nostres
instal·lacions.
La jornada va començar a les 19 hores amb
les cadets femenines i seguidament les
juniors. El resultat va ser el de menys, però
l’experiència va ser prou positiva per poder
intentar-ho una altra vegada. Durant la jornada vàrem tenir un petit ensurt: una de les
jugadores va haver de visitar l’Hospital de
l’Esperança per un cop: però tot va quedar
en un ensurt. Al vespre ja era amb totes les
companyes rient i gaudint dels seus dies a
Catalunya.
Les normes de joc són les mateixes que les
nostres, però una dada curiosa va ser que
elles duien les seves pilotes de joc (i sembla
que és un costum). La pista va ser visitada
per diversos curiosos de la casa, perquè tenir
unes angleses crida prou l’atenció.
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La jornada va acabar amb l’entrega, per
part del nostre president de la secció, en
Josep Morris, dels nostres llibres a on expliquem la història del bàsquet de Lluïsos
durant 60 anys i l’entrega del banderí commemoratiu del 60è aniversari de la nostra
secció.
Esperem poder tornar a repetir l’experiència amb qualsevol altre equip!

V Campus de Setmana Santa
2008

E

l passat mes de Març, vam organitzar de nou el V Campus de Setmana Santa a la Granja de Sta Maria
de Palautordera.
Aquest any érem 75 jugadors i jugadores!
Un rècord! I més després del temporal de
pluja de l’any passat.
El campus va començar el diumenge 16 de
Març i com sempre organitzàrem partidets
entre pares i fills fins a l’hora de dinar. A la
tarda, després d’haver-nos instal·lat van
començar els entrenaments per equips,
partits de futbol, beisbol i alguna que altra
“novatada” per aquells entrenadors nous!
La primera nit, joc de pistes on la missió va
ser construir una frase per tal que el follet
fff recuperés la seva veu… Tot i que alguns
els van espantar una mica caminant pel

Per Ton FOZ

Per Mar SOLÀ

Xino Xano

GFT
Sotacabina
Teatre

bosc, el joc va ser molt divertit i descobrir qui
era el follet misteriós encara més!
Els altres dos dies van passar volant jugant a
bàsquet, entrenaments matí i tarda, als migdies, competicions de tirs lliures i triples i,
durant les nits, competicions de 4x4, que
després d’una final molt renyida va quedar
campió l’equip Wi, format per L’Emma, l’Armand, el Xixi i l’Andreu.
La tradicional gimcana va ser tot un èxit
també! Cadena de roba, maquillatge, la
regalèssia, els melindros, els globus amb
nocilla…vam acabar molt bruts però d’això
es tractava! Aquest any i molt merescudament, van quedar campions els més petits
que van demostrar ser els més atrevits de
tots!
Finalment, un sopar de gala per celebrar el
5è aniversari, actuacions per equips i l’entrega de bandes de Miss i Mr. 2008. Enguany,
L’Elena i l’Arnau van ser coronats Miss i
Mr. Campus 2008 per la seva simpatia i
implicació durant tots els dies. Després, festa
fins a altes hores de la nit!
La valoració del campus és molt positiva,
ningú es va fer mal, el temps ens va acompanyar i l’únic incident va ser la petita invasió d’habitants de caps que hi va haver…
que més o menys vàrem solucionar amb
una bona rentada conjunta!
Agrair a tots els jugadors i jugadores que
van venir, als que cada any són amb nosaltres i als que per primera vegada han volgut
participar-hi, a tots els pares que han confiat
un any més en nosaltres i en la tasca que
fem amb els vostres fills, a la junta perquè
aquell primer any van recolzar la idea i fan
que puguem cada setmana santa organitzar-ho de nou i per últim donar les gràcies a
tots els entrenadors, als 8 que heu fet possible que aquest campus 2008 fos impressionant i novament un èxit! L’any que bé repetim, no?

Excursió a la Sèquia
de Manresa

S

ensibilitzats pel problema de l’aigua
que estem vivint els barcelonins, el
grup Xino-xano va organitzar una
excursió per veure com els manresans van
resoldre el problema que els va afectar al
segle XIV com a conseqüència d’una gran
sequera. Aquesta obra d’enginyeria medieval
travessa diverses mines i una trentena d’aqüeductes, amb només 10 m. de desnivell
transporta l’aigua al llarg dels 26 km. des de
Balsareny fins a Manresa, cosa que si tenim
en compte els mitjans rudimentaris de l’època, converteixen aquesta sèquia en una obra
hidràulica d’un interès excepcional. Tant és
així, que encara avui subministra aigua a
tota la població de Manresa.
L’autocar amb una cinquantena de participants ens va deixar a Balsareny; baixàrem
fins la Resclosa dels Manresans i vam fer tot
el recorregut, vorejant l’aigua, per paratges
d’una bellesa colpidora. Al cap de dues hores
de camí, les persones que van voler, van
agafar l’autocar i els altres van continuar la
caminada fins al Parc de l’Agulla de Manresa, lloc on la sèquia aboca l’aigua en un gran
estany artificial per a la seva distribució.
Tots els participants van quedar molt satisfets i a la tornada, a l’autocar es va passar
un audiovisual commemoratiu dels 15 anys
del grup Xino-xano, on es recollien moments
significatius de les nostres excursions.

N

ervis, tensió, decorats, llums,
imperdibles, maquillatge, túniques, tarimes, amunt i avall,
música, ànims i...molta merda. El teló ja
s’obria.
És impossible descriure la sensació que tots
els membres de GFT Sotacabina mitjans
hem viscut aquest cap de setmana. No
sabem ni com ni per què, però quan pugem
sobre un escenari amb públic, alguna cosa
dins nostre explota. I aquest divendres 18,
dissabte 19 i diumenge 20 d’abril, ha explotat de tal manera que hem aconseguit fer
del Somni d’una nit d’estiu, una obra que
ens ha sorprès a nosaltres mateixos. Hem
passat de fer assajos on un suposat públic
s’hauria adormit, a fer riure el públic d’una
manera que ens donava forces per disfrutar
dalt l’escenari. Ha sigut increïble. Shakespeare i els directors, ens han donat l’oportunitat de fer una obra diferent i l’hem aprofitat. Igual que ens han donat l’oportunitat
de formar i actuar amb un nou grup més
nombrós que l’any passat. La combinació ha
estat un èxit, almenys per nosaltres.
Tant és així que ja tornem a tenir ganes de
nervis, tensió, decorats i... molta merda.

35

Per Secció AGRUPAMENT

Per Judith TORREDEFLOR

Sant Medir

Agrupament Malsons

LLUÏSOS DE GRÀCIA

SECCONS DE CASA

Per Secció de SANT MEDIR

L

luïsos de Gràcia. L’Amistat de Gràcia.
Dues colles que s’ajunten com ja us
anunciàvem a l’anterior número del
Des del Nord. I de resultes tenim la colla l’Amistat dels Lluïsos de Gràcia. I ja arriba el 3
de març. Sant Medir. I també el dia 9. A la
Bordeta. I l’aplec a l’ermita. Ja de bon matí
gran esmorzar al Cercle Catòlic. I tot seguit
cercavila pels carrers de la vila. Amb la
xaranga l’Embolik de Cadaqués, amb els
romeus a cavall i camió. I amb gran il·lusió
repartim tones i tones de caramels i llaminadures. Per sort fa un bon dia, avui tots ho
hem demanat, encara que la temperatura
no és massa alta i també va bé. I al capvespre ens tornem a trobar amb totes les colles
al llarg del carrer Sant Salvador i a partir de
les 8 baixem tots junts pel carrer Gran de
Gràcia. Amb els tabalers de la Vella de Gràcia. Una gran multitud ens espera al llarg de
tot el recorregut i una gran estesa de caramels a terra donarà fe de que alguna cosa
gran ha passat. Es diu que potser llencem
massa caramels però aquests són els grans
protagonistes de la festa. De tornada als
Lluïsos penses que s’ha acabat, un any més
tot ha passat molt ràpid i encara que esgotats ja pensarem que només falta una any
per tornar a repartir il·lusió. Per tornar a
creure amb el miracle.
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A

principis d’aquest any, durant els
mesos de febrer i març, els Pioners
i Caravel·les de l’Agrupament hem
pintat dos murals en una de les parets del
pati de Lluïsos.
Un dels dibuixos és un tetris amb peces de
colors i l’altre és una silueta de nois i noies
del cau dalt d’un cim. Concretament és al
cim del Comabona, ja que per poder fer el
dibuix vam projectar a la paret una fotografia de campaments d’estiu de l’any passat i
després vam repassar la silueta. La resta
d’unitats del cau ens van ajudar a pintar
aquest mural de blau i taronja (els colors
del fulard de l’Agrupament) dedicant-hi un
dissabte a la tarda. Moltes gràcies a tots els
Castors i Llúdrigues, Llops i Daines, i Ràngers i Noies Guia per la vostra ajuda!
Si aneu al pati veureu que la resta de parets
encara són grises, ningú s’anima a pintarne una?

O

stres! Què en fa de temps que
no us explico res! Si no m’equivoco, les últimes notícies que
vau rebre dels Malsons eren sobre la nostra
actuació al correfoc de la Mercè... i... uff!
D’això ha plogut molt (bé aquesta no seria
la frase més adequada actualment!).
Doncs mireu, des d’aleshores hem assistit a
la nostra primera trobada de Colles Infantils
a Badalona, hem celebrat el nostre primer
Akelarre on les famílies havien de guanyarse el respecte del gran Llucifer per poder ser
autèntics Malsons; a principis d’any Foguerons, la festa d’hivern a Gràcia i, al febrer la
festa dels nens i nenes de Barcelona, Sta.
Eulàlia. La veritat és que, a un mes de celebrar el nostre primer aniversari, podem afirmar que hem treballat molt.
Ha estat un any ple d’emocions noves, d’acostumar-nos a l’olor a pólvora, a portar els
tabals amunt i avall i sincerament tots els
que formem part d’aquesta nova i gran
família estem molt satisfets; però també
hem de comentar un fet trist en el nostre
primer any de camí, la mort del nostre
padrí honorífic Albert Musons, al qual vam
dir adéu tots junts amb un homenatge fa
unes setmanes. Segur que ell cridaria ben
fort amb nosaltres el crit de Malsons:
CACAOLAT BEN CALENT, VISCA GRÀCIA
INDEPENDENT!

Per Josefina ALTÉS / Gabriela POBLET

LLUÏSOS DE GRÀCIA

NOUS PROJECTES

Xarxa de
famílies hospitalàries
per als immigrants
La idea consisteix en generar una xarxa de
famílies hospitalàries que vulguin donar
suport i acompanyar al llarg del procés d’acomodació a famílies immigrades a través
del diàleg i de l’amistat.

NP
Els Lluïsos de Gràcia
servirem d’enllaç
entre famílies
autòctones i famílies
immigrades

“La idea consisteix en
generar una xarxa de
famílies hospitalàries que
vulguin donar suport i
acompanyar al llarg del
procés d'acomodació a
famílies immigrades a
través del diàleg i de
l'amistat. Cada família
hospitalària (que es podrà
donar d'alta en un registre) es relacionarà amb
una família immigrada per
un període de tres mesos.”

C

atalunya ha estat sempre terra
d’acollida. La seva situació geogràfica, demogràfica, econòmica
i cultural ha facilitat l’arribada de persones
procedents de tot el món.
Són persones que principalment venen en
recerca d’una feina que els permeti millorar
la seva situació econòmica i la de la seva
família. Però també venen en busca de
seguretat, d’accés a una millor educació, de
salut, de tranquil·litat, de pau, etc., és a dir,
de millors perspectives per tenir una vida
digna que, desafortunadament, sol es pot
garantir en uns pocs països del món.
Però també Catalunya té experiència en
l’altre sentit. No fa molt de temps, gran
part de la seva població va haver d’emigrar
(en molts casos fugir) i recórrer a l’hospitalitat d’altres països. Avui dia, ens trobem en
la situació inversa: moltes persones necessiten la nostra hospitalitat i Catalunya ha de
ser solidària i compromesa.
Des de molt àmbits, s’ha començat a treballar en diversos programes d’acollida que
facilitin l’acomodació social del col·lectiu
immigrant i, en el mateix sentit, de tota la
societat. Amb l’hospitalitat com a eix clau,
l’associació “Salut i Família” ha dissenyat
una proposta innovadora que treballa en
xarxa amb vàries associacions de Barcelona
i l’àrea metropolitana, entre les quals, els
Lluïsos de Gràcia hi participa activament
com a punt d’informació i trobada d’aquest
projecte.

Cada família hospitalària (que es podrà
donar d’alta en un registre) es relacionarà
amb una família immigrada per un període
de tres mesos. Durant aquest període, les
famílies es trobaran com a mínim tres vegades. La primera trobada tindrà lloc a la seu
dels Lluïsos i comptarà amb el suport d’una
mediadora intercultural. La segona trobada
serà al domicili de la família hospitalària,
on aquesta família tindrà l’oportunitat d’obrir les portes i convidar a la família estrangera a passar una estona agradable. La tercera trobada serà a qualsevol lloc, allà on
vulguin les dues famílies.
Aquest projecte té molts objectius: Proporcionar una bona pràctica d’acollida i diàleg
intercultural, respondre de forma solidària
a les necessitats d’acomodació intercultural
de les persones nouvingudes, involucrar la
societat autòctona en el procés d’acomodació, conèixer de primera mà les famílies
nouvingudes per a poder trencar estereotips i culturalismes.
Però per sobre de tot, amb aquest projecte
es pretent demostrar que l’hospitalitat amb
l’estranger és una forma d’obrir-se al món,
de conèixer gent que malgrat les diferències, hi ha molt en comú a assimilar i que
per estrangera que pugui ser una persona,
és la nostra veïna, i com a bones veïnes,
totes dues ens necessitem.
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Per Jordi CASSO

El meu primer
campament

60 anys del primer
Aplec de la
Sabatina

V

E

l primer dia, només en arribar, ja
em va encantar l’ambient. L’aire
pur, el paisatge, els animals del
camp... Tot allò em va fer sentir fusionat
amb la natura.
Era la primera vegada que havia de dormir
en una tenda, vaig tenir una mica de vergonya perquè hi havia nois i noies barrejats
però, després, quan vaig veure que no passava res, em vaig sentir més tranquil.

El que més em va agradar va ser intentar
atrapar una gallina, que es va escapar. Però també em van agradar
els jocs que vam fer per la nit. Anàvem a dormir cada dia a les 12 o
a la 1 de la nit i jo sempre tenia molta son.
Els nostres intendents ens van alimentar amb el millor menjar que
van poder fer i a mi, particularmen,t em va agradar tot el que em
van servir.

EFEMÈRIDES

LA VEU DEL SOCI
LLUÏSOS DE GRÀCIA

Per Raison de SOUSA

A

E
vui la Sabatina és una paraula sense gaire significat,
però anys enrere va ser quelcom molt important en el
context religiós dels Lluïsos.

Com a tots els llocs, allà també hi havia normes. Una de les normes
era cuidar del camp i també havíem de netejar plats, preparar la
taula i netejar els lavabos.

A l’any 1928 es va començar el costum de fer una sortida cada
mes d’octubre a un santuari de la Mare de Déu. Acabada la Guerra Civil, l’aleshores Director Espiritual dels Lluïsos, l’inoblidable
Mossèn Penina, va donar un bon impuls creant la Secció Sabatina, potenciant l’anada anual a diversos Santuaris i, sobretot,
organitzant una pregària cada dissabte, en honor de la Mare de
Déu, a la nostra capella.

L’últim dia vam haver de recollir tot i desmuntar les tendes. Malgrat
el fred i els insectes, jo tenia ganes de quedar-me més temps, però
ja era hora de tornar.

Evidentment, a mesura que el clima religiós s’anava refredant, tot
aquest funcionament va anar quedant sense encaix, fins a desaparèixer del tot.

Per mi, aquesta ha estat una experiència genial i un altre dia, la voldria tornar a repetir amb tots els meus amics.

Ara es fa difícil de valorar el sentit i el profit de “La Sabatina”,
però en aquell context on la fe estava altament valorada, els que
aleshores érem joves (Déu n’hi do el temps que fa) en guardem
un bell record.

En Raison De Souza és un noi brasiler, de
Sao Paulo, que va venir a viure a Catalunya
fa 2 anys amb la seva mare i la seva germana Biane. Gràcies al projecte d’integració i
el programa de beques finançat per Caixa
Sabadell, ara tots dos germans són socis dels
Lluïsos. I Amb aquest relat, en Raison ens
explica la seva primera experiència al campament de Setmana Santa de l’Esplai GMM.

38

SERVEIS

Els Lluïsos
d’Horta

S
L

’oferta de descomptes a socis dels Lluïsos de Gràcia es
va ampliant gradualment. Aquest cop podem destacar:

• Durant aquest trimestre s’ha signat un acord de col·laboració amb els Lluïsos d’Horta. Per aquest acord, els socis
d’ambdues associacions tindran els mateixos avantatges
en les activitats a qualsevol de les dues entitats.
• També tenim el mateix tipus d’acord amb el Centre Moral
de Gràcia, el Cercle Catòlic de Gràcia i l’Orfeó Gracienc
com entitats del G6.
• Des del passat mes d’abril teniu vàries novetats en el servei de prèstec de pel·lícules en català en DVD. Per nens i
nenes trobareu “El Cid, la llegenda”, “Els Dalton contra
Lucky Luke”, “El gat sense por”, “La increïble, però certa,
història de la caputxeta vermella”, “La petita flauta màgica” i “Veïns invasors”. I per adults, trobareu noves i interessants estrenes com “Cortomaltés”, “El Coronel Macià”,
“El Mercader de Venècia”, ”El perfum, història d’un assassí” i la sèrie completa “Hotel Fawlty”.
Per a més informació sobre aquestes ofertes i altres que es van
renovant, apropeu-vos a la secretaria dels Lluïsos de Gràcia.
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.
Activitats d ESTIU
.
als

Lluisos de Gracia 08

.
casal d estiu
DATES:
del 25 de juny a l’1 d’agost (6 setem.)
del l’1 al 10 de setembre (2 setmanes)

HORARI:
Matí: de 9 h a 14 h /
Matí i tarda: de 9 h a 17h
Hi haurà els serveis opcionals d’acollida de 8 h a 9 h del matí i de menjador.

EDATS:

Infants nascuts des del 2005 fins al 1994 (3-14 anys)

colonies
DATES: del 5 a l’11 de juliol (7 dies)
LLOC: Casa de colònies Sant Martí de Llèmena (El Gironès)
EDATS:

Nois i noies nascuts entre el 1991 i el 1995

In ormació

Inscripcions

Lluïsos de Gràcia
Pl. Del Nord, 7-10. 08024 BCN
Tel. 93 218 33 72
www.lluisosdegracia.cat

SOCIS: A partir del 6 de maig (a les 17h)
NO SOCIS: A partir del 13 de maig (a les 17h)

Beques especials d’integració cultural
per a immigrants:

Organitza:

